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RESUMO 

A publicidade voltada para medicamentos isentos de prescrição médica, aqueles cuja compra não 

demanda de prescrição médica e a publicidade pode ser direcionada ao usuário do fármaco, 

possui grande espaço na mídia pós-moderna e está figurada entre as modalidades com maiores 

investimentos dedicados. Esta dissertação dedicou-se a compreender elementos que constituem 

o contexto em que essas peças são criadas, dentre eles as principais características do sujeito e 

da sociedade pós-moderna, marcada pelo fenômeno da medicalização, que também buscou-se 

apresentar. Além disso, foram abordadas as principais estratégias e recursos de marketing que 

apoiam as ações de publicidade tradicional, assim como àquelas voltadas para a promoção de 

medicamentos. Para este trabalho foi realizada revisão bibliográfica a respeito do tema e peças 

publicitárias dos fármacos Dorflex e Neosaldina foram analisadas, através de noções da Análise 

do Discurso. 

Palavras-chave: Publicidade; Medicamento; Medicalização; Mídia; Cotidiano. 
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ABSTRACT 

Advertising for Over The Counter (OTC) medicines, those whose purchase does not require 

prescription, and advertising can be directed to the user of the medication, has large space in the 

postmodern media and it is figured among the modes with the largest dedicated investments. This 

dissertation was dedicated to the understanding of elements that constitute the context in which 

these pieces are created, among them the main characteristics of the subject and the postmodern 

society, marked by the phenomenon of medicalization, which also sought to present. In addition, 

it was discussed the main strategies and marketing resources that support traditional advertising 

actions, as well as those aimed at the promotion of drugs. For this work a bibliographical review 

was carried out regarding the subject and advertising pieces of the medications Dorflex and 

Neosaldina were analyzed, under the Discourse Analysis methodology. 

Keywords: Advertising; Medicine; Medicalization; Media; Everyday life. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende investigar se e de que forma a atual e intensamente frequente 

publicidade de medicamentos apresenta elementos que poderiam funcionar como estimuladores 

de um comportamento medicalizado por parte do sujeito inserido na sociedade pós-moderna. 

Dito de outra forma, o objetivo geral desta pesquisa consiste em estudar se e como a 

configuração publicitária destas substâncias medicamentosas nitidamente tratadas como bens 

de consumo na contemporaneidade, reflete o conceito de medicalização da sociedade proposto 

por alguns autores do campo da Medicina Social.1  

Para alcance de tal objetivo mais abrangente, há pelo menos três objetivos específicos 

a serem alcançados. O primeiro deles é elucidar o conceito de medicalização na sociedade 

contemporânea. O segundo consiste em identificar fatores diversos influenciadores a um 

comportamento medicalizado por parte do sujeito pós-moderno. E como terceiro objetivo 

específico, tem-se especificamente, verificar se e de que forma os conteúdos publicitários dos 

fármacos Dorflex e Neosaldina, indicados principalmente para dor de cabeça, refletem uma 

sociedade medicalizada ao trazerem elementos que se aproximam do conceito de 

medicalização, ou seja, vistos com potencial para influenciar um comportamento medicalizado 

do sujeito. 

Na sociedade de consumo avançada dos tempos atuais, a publicidade de medicamentos 

preenche recorrentemente os mais diversos espaços midiáticos. A Resolução da Diretoria 

Colegiada número 96, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC n 96/2008), 

determina que a divulgação ampla, ou para o grande público, de medicamentos é permitida 

apenas àqueles para os quais não são exigidas prescrições médicas, os chamados MIPs 

(medicamentos isentos de prescrição). (ANVISA, 2008). É justamente sobre essa modalidade 

de medicamento que esta pesquisa irá se debruçar.  

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, entidade 

setorial do mercado publicitário, que será abordado em profundidade no capítulo 2 deste 

trabalho, também trata da normatização da publicidade de medicamentos. No Código Brasileiro 

de Autorregulamentação Publicitária - CBARP – elaborado pela instituição, consta o Anexo 

 
1 “A Saúde Coletiva latino-americana foi composta a partir da crítica à Medicina Preventiva, à Medicina 

Comunitária, à Medicina da Família, além de ser fertilizada pela Medicina Social do século XIX e pela saúde 

pública institucionalizada, seja nos serviços de saúde, seja na academia. Envolve um conjunto articulado de 

práticas técnicas, ideológicas, políticas e econômicas desenvolvidas no âmbito acadêmico, nas organizações de 

saúde e em instituições de pesquisa vinculadas a diferentes correntes do pensamento resultantes de projetos de 

reforma em saúde.” (PAIM, 2006, p. 128) 



 

 

13 

 

“I”, que trata especificamente do tema, delimitando normas elaboradas pelo próprio mercado, 

para a divulgação publicitária de medicamentos. 

Apesar das regulamentações como essas, que diferenciam a publicidade de 

medicamentos daquelas direcionadas a produtos sujeitos às regras da livre comercialização, 

constantemente essa modalidade de produção midiática recebe críticas pelo teor dos elementos 

abordados em suas peças de divulgação. 

Em uma pesquisa realizada pelo instituto Kantar IBOPE Media (2017), com objetivo 

de verificar os investimentos publicitários dos mais diversos setores econômicos no período de 

janeiro a junho do referido ano, evidenciou-se que o setor farmacêutico se manteve na quinta 

(5ª) posição de aplicação em publicidade, alcançando o quarto colocado (setor financeiro e 

securitário), em termos de investimentos. 

Como pôde ser observado através da pesquisa, ao contrário de seis dos dez principais 

setores investidores em divulgação, que reduziram ou mantiveram o volume investido, o setor 

farmacêutico foi o que apresentou o segundo maior crescimento, com 1,6% de aumento no 

montante investido em publicidade, ficando atrás apenas do setor de administração pública e 

social em termos de incremento nos valores investidos. Esse cenário é uma das justificativas 

para a realização desta pesquisa. 

Também compõem o rol de justificativas, a porcentagem da população brasileira que 

consome medicamentos por indicação de familiares ou amigos. Segundo o Instituto de Ciência, 

Tecnologia e Qualidade (ICTQ), e pesquisa realizada no ao ano de 2014, 76,4% da população 

faz uso de medicamentos sob essas circunstâncias. 

Para além das justificativas aqui apresentadas, há, ainda a problemática ambiental 

trazida pelo descarte incorreto de medicamentos, muitos deles com o prazo de validade vencido, 

sendo destinados em lixeiras comuns e não em coletores específicos para esse tipo de resíduo, 

que receba a destinação final adequada, causando danos ambientais, que podem ir desde a 

contaminação das águas até peixes e organismos marinhos.  

Espera-se que esta pesquisa reforce a relevância de uma análise atenta a respeito da 

responsabilidade e seriedade com que se deve mirar o fazer publicitário, também sobre este tipo 

complexo de produção midiática, que é a publicidade de medicamentos. 

No primeiro capítulo desta pesquisa, serão levantadas, a partir de revisão bibliográfica 

em textos de filosofia, sociologia e medicina social, os diversos sentidos do conceito de saúde, 

incluindo as construções pertinentes à sociedade pós-moderna. Para tanto, neste momento do 
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texto, também será desenvolvido o próprio conceito de pós-modernidade, assim como 

delineadas as discussões sobre os diversos perfis de subjetividade na contemporaneidade.  

Desse modo, serão questionados e debatidos os anseios e as principais características 

do sujeito pós-moderno. Para tal compreensão, os estudos de autores como Bauman (2001), 

Lipovetsky (2004; 2008), Hall (2016), dentre outros, serão o apoio para o entendimento dos 

perfis diversos de subjetividade que circundam e constituem tais sujeitos. 

Além disso, o primeiro capítulo irá se dedicar a questionar o conceito de saúde, por 

vezes aproximado de bem-estar em tal corpo social, averiguando como se deu tal constituição 

de sentido na contemporaneidade. Será traçada ainda, neste momento, a trajetória histórica que 

levou até o principal sentido de saúde adotado na era pós-moderna, tema a ser melhor discutido 

no subcapítulo seguinte, quando se buscará compreender que produções de sentido são 

construídas em torno do conceito de saúde no contexto da pós-modernidade. 

Além dos autores já mencionados, o conceito de saúde será mais diretamente 

compreendido através de autores do campo da comunicação e saúde e da saúde pública, como 

Fernando Lefèvre (1991), Dina Czeresnia, Elvira Maciel e Rafael Oviedo (2013), e Inesita de 

Araújo e Janine Cardoso (2014), respectivamente por meio de suas obras “O medicamento 

como mercadoria simbólica”, “Os sentidos da saúde e da doença” e “Comunicação e Saúde”. 

O campo da Comunicação e Saúde, aliás, vem sendo amplamente debatido e 

pesquisado no Brasil através de diversas iniciativas que valorizam a multidisciplinaridade que 

carrega o tema, afastando-se de uma visão “instrumental” da comunicação em prol da saúde, 

articulando, porém, ambos os campos. Tal compreensão é o caso de pesquisas já apresentadas 

em eventos como o Seminário Nacional da Democratização da Comunicação e da Informação 

em Saúde, as Conferências Nacionais de Saúde ou ainda aqueles publicados no GT da Abrasco 

(Associação Brasileira de Saúde Coletiva), referentes à Comunicação e Saúde, dentre outros, 

citados na obra Comunicação e Saúde. 

A partir desse contexto, serão compreendidas como tais construções se dão no 

cotidiano, compreendido a partir da perspectiva da autora Agnes Heller (2016), em sua obra O 

Cotidiano e a História. Essa análise permitirá a compreensão de como o conceito de saúde se 

constrói socialmente no cotidiano, como será melhor destrinchado a seguir. 

Para além dessas questões iniciais, porém fundamentais para as construções seguintes, 

serão discutidas, no segundo capítulo deste trabalho, as principais aplicações do conceito de 

medicalização e as consequências desse processo na sociedade contemporânea, fenômeno que 

será observado a partir das análises de Rafaela Zorzanelli (2014; 2018).  
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Também será abordado o papel das Organizações nesse contexto, assim como da 

própria mídia, com investigação acerca da trajetória da indústria farmacêutica no Brasil e no 

mundo e da própria publicidade de medicamentos. O cenário é vasto, uma vez que os 

medicamentos são abordados na publicidade brasileira já desde os primórdios do setor, 

conforme publicação do manual “Vendendo Saúde – A História da Publicidade de 

Medicamentos no Brasil”, publicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do ano de 

2008, de Eduardo Bueno e Paula Taitelbaum (2008). Para construir essas discussões, será 

importante discutir a relação da mídia com esse modelo de sociedade medicalizada. 

No terceiro capítulo será abordado o próprio “fazer publicitário” direcionado para 

divulgação de medicamentos isentos de prescrição (MIPs) e como suas configurações se dão 

na sociedade pós-moderna, compreendendo quais são as principais estratégias de marketing, 

sejam elas tradicionais ou voltadas para os ambientes digitais, utilizadas pelo setor 

farmacêutico, especificamente, assim como as interferências mais recorrentes nos pontos de 

venda (farmácias e drogarias). 

Por último, e a partir de todas as discussões anteriores, será realizada análise empírica 

sobre as colocações teóricas citadas ao longo da pesquisa. Para isso, será utilizada a 

metodologia de análise do discurso, focando especificamente as marcas Neosaldina e Dorflex, 

conforme será detalhado adiante. 

Para seleção dessas marcas, foi analisado o ranking de maiores volumes em vendas de 

medicamentos no contexto brasileiro, segundo publicação divulgada no ano de 2017 pela 

Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), entidade composta por 

laboratórios de pesquisa nacionais e internacionais. A lista, referente a 2016, é composta não 

apenas por MIPs, mas também por fármacos que demandam a prescrição médica para sua 

compra. 

Segundo esta listagem da Interfarma, os dois MIPs com maior volume de vendas no 

país no ano de 2016 são Dorflex e Neosaldina, fabricados, respectivamente, pelos laboratórios 

Sanofi Brasil e Takeda Brasil, de origem francesa e japonesa, respectivamente. Uma vez que a 

compra de tais fármacos não demanda de prescrição médica, é permitido que suas mensagens 

publicitárias sejam direcionadas ao grande público, desde que estejam adequadas às 

regulamentações citadas anteriormente, as quais serão abordadas em profundidade no capítulo 

2, referente a regulamentação vigente que rege essa modalidade. Ambos os medicamentos 

possuem indicação para dores de cabeça. 
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Mais especificamente, o corpus definido para esta pesquisa contempla peças 

publicitárias dos medicamentos Dorflex e Neosaldina (os MIPs mais vendidos no ano de 2016, 

segundo o Guia Interfarma referente a esse ano), veiculadas nas suas respectivas páginas na 

rede social Facebook no mês de março de 2018. As páginas oficiais no Facebook de Dorflex e 

Neosaldina contam, atualmente, com 1.453.397 e 501.395 perfis seguidores, respectivamente. 

Tal recorte tem como principal objetivo evitar as peças direcionadas a dores de cabeça 

decorrentes das gripes, mais recorrentes no período do inverno, além daquelas direcionadas a 

excessos alimentares ou alcoólicos, produções mais usuais no período de festas de fim de ano 

e Carnaval. Tais reflexões a respeito da sazonalidade das produções, foram reveladas através 

de pesquisa prévia a respeito da publicidade de medicamentos com indicação para dores de 

cabeça. 

A hipótese desta pesquisa sugere que a publicidade de medicamentos com indicação 

para dores de cabeça, no contexto contemporâneo, retrata a sociedade medicalizada, através de 

alguns ideais, identificados em levantamento prévio de pesquisa, como o imediatismo e o 

próprio indicativo para o uso de medicamentos ainda antes da manifestação completa do próprio 

sintoma, podendo, então, fomentar esse processo. 

Esta pesquisa localiza-se no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, 

alocando as produções midiáticas pós-modernas de venda de medicamentos dentro dos 

processos históricos e do cotidiano. A vida cotidiana será considerada neste trabalho como “a 

vida de todo homem”, de modo que o sujeito “participa na vida cotidiana com todos os aspectos 

de sua individualidade.”, como indica Agnes Heller na obra O Cotidiano e a História (2008, 

p.35). 

Tal compreensão permite a assimilação de que as produções presentes no cotidiano 

são parte integrante dele, não estando apenas presentes nesse contexto, mas também 

interpretadas por outros sujeitos, integrantes do cotidiano em questão. Além disso, a vida 

cotidiana não se encontra isolada dos acontecimentos históricos, situa-se, porém, no centro dos 

acontecimentos que compõem a história, como indica a autora. Assim, a publicidade de 

medicamentos, com suas inserções em redes sociais, programas de televisão, mídias exteriores, 

intervalos comerciais, dentre outros, está contida no cotidiano e é incluída, portanto, na vida 

dos sujeitos que partilham desse momento histórico. A relação entre as discussões sobre 

cotidiano e o objeto desta dissertação serão apresentadas em maior profundidade no subcapítulo 

dois (2) do capítulo um (1). 
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1. A SAÚDE NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

Para questionar a publicidade de medicamentos é necessário compreender quem é o 

sujeito ao qual se destinam tais produções. Estando esse sujeito inserido na chamada pós-

modernidade, que delineia impactos específicos inclusive em seu cotidiano, faz-se necessário 

entender, especificamente, os perfis de subjetividade referentes ao contexto peculiar da 

contemporaneidade, o qual, segundo autores diversos a serem apresentados, reúne 

características que propiciam ações, sentimentos e pensamentos distintos em algum sentido em 

relação a outros tempos. Em outras palavras, cabe perguntar quais são as principais condições 

que constituem os anseios desse sujeito e como tais anseios se configuram. 

A partir daí será possível discutir o conceito de saúde construído historicamente que 

tem impacto direto ou indireto no cotidiano do sujeito. Afinal, se há definições ditas “oficiais” 

para o termo “saúde”, como a atribuída pela Organização Mundial de Saúde, há também os 

conceitos construídos e compreendidos socialmente sobre a saúde e sobre os processos que a 

envolvem, incluindo aqui a doença e o próprio “adoecer”. 

Tendo como referencial as discussões deste capítulo, será possível compreender 

melhor as representações sociais da saúde (e da doença), construindo, assim, um escopo sólido 

para analisar tais representações nas produções de sentido da publicidade de medicamentos, 

culminando no delineamento das construções simbólicas ali presentes mais relacionadas a um 

contexto de medicalização. 

 

1.1 OS SUJEITOS PÓS-MODERNOS: PERFIS DE SUBJETIVIDADE ASSOCIADOS À 

CONTEMPORANEIDADE 

Para introdução das abordagens sobre as principais características presentes no sujeito 

da contemporaneidade, é importante trazer à tona as diferentes terminologias utilizadas para 

designar esse período peculiar da História. Tendo em vista as diferentes concepções a respeito 

do nível de ruptura da era contemporânea com a Modernidade, alguns autores optam por termos 

diferentes do Pós-Moderno (que sugeriria uma total ruptura com as práticas Modernas) para 

definir tal contexto. 

Lipovetsky (2004), denomina a contemporaneidade como Hipermodernidade, 

enquanto Zygmunt Bauman (2001) nomeia a época como Modernidade Líquida, Mike 

Featherstone (1995) e Frederic Jameson (1997), como Pós-Modernidade, e Giddens (2002), 

como Modernidade Tardia. 
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Apesar deste panorama global inicial, este trabalho não focará nas discussões que 

concernem à terminologias que dividem as teorias em si, mas nas características gerais que 

partilham autores que tratam do tema, colocando como cerne os perfis de subjetividade vistos 

como frequentes na era contemporânea e por ela estimulados. O intuito aqui é observar se tais 

perfis favorecem um comportamento medicalizado, se são refletidos nas peças publicitárias 

voltadas à divulgação de medicamentos para o grande público e de que forma isso ocorre. 

Com a passagem à contemporaneidade, foram observadas diversas mudanças 

culturais, como novas expressões na fotografia, arquitetura e cinema. No entanto, tais 

transformações não se restringiram ao mundo das artes, abarcando também as percepções e 

maneiras com que os sujeitos agem e pensam diante do mundo e, a partir dessas transformações, 

poderão ser observadas algumas características que marcam o sujeito da contemporaneidade. 

Ao referir-se às características do sujeito contemporâneo, Bauman (2001), em sua obra 

Modernidade Líquida, o define como um sujeito “emancipado”, perfil que traz desdobramentos 

como uma angústia existencial em decorrência da liberdade da qual goza. 

Essa liberdade, própria do sujeito contemporâneo, opõe-se a períodos anteriores, como 

o da Modernidade, como mostra o autor. Se tal período, ou seja, a Modernidade Pesada, como 

destacada por Bauman (2001), era marcado por maior tendência ao autoritarismo ou ausência 

de liberdade de pensar e agir, o indivíduo emancipado (“livre”) da Modernidade Líquida 

tenderia a se manter em uma situação de busca constante por completude, preenchimento, dadas 

as constantes, múltiplas e cambiantes ofertas identitárias em curso. A este sujeito, então, todas 

as opções seriam possíveis, exceto não escolher, não estar em movimento, de modo que 

vivenciaria um sentimento inquietante de se ver incapaz de “parar”.  

 

Não são fornecidos "lugares" para a "reacomodação", e os lugares que podem ser 

postulados e perseguidos mostram-se frágeis e frequentemente desaparecem antes que 

o trabalho de "reacomodação" seja completado. O que há são "cadeiras musicáveis" 

de vários tamanhos e estilos, assim como em números e posições cambiantes, que 

fazem com que as pessoas estejam constantemente em movimento, e não prometem 

nem a "realização", nem o descanso, nem a satisfação de "chegar", de alcançar o 

destino final, quando se pode desarmar-se, relaxar de se preocupar. Não há 

perspectiva de "reacomodação" no final do caminho tomado pelos indivíduos (agora 

cronicamente) desacomodados. (BAUMAN, 2001, p. 43) 

 

Enfim, esse sujeito de que fala Bauman encontra-se em constantes transformações e 

passa por incessantes tentativas de se chegar a algum lugar que se reconstrói e modifica antes 

mesmo que o sujeito o alcance, tornando-se necessária uma nova escolha. Deste modo, a mesma 

pessoa que busca sua liberdade e autonomia, se depara com inseguranças próprias das muitas 
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opções e preocupações constantes, inerentes às incertezas que os múltiplos percursos que pode 

tomar trazem. 

É o que acontece, por exemplo, com o sujeito que, devido às muitas escolhas que pode 

fazer, inicia diversas atividades sem conseguir concluir, de fato, nenhuma delas por não se sentir 

seguro de sua decisão frente às tantas opções inicialmente disponíveis, sempre voltando, 

constantemente, ao estágio inicial de busca por novas escolhas dentre as múltiplas 

possibilidades. 

Ainda sobre essa necessidade constante de movimento, Lipovetsky (2004) acrescenta: 

“Por toda a parte, a ênfase é na obrigação do movimento, a hipermudança sem o peso de 

qualquer visão utópica, ditada pelo imperativo da eficiência e pela necessidade da 

sobrevivência.” (LIPOVETSKY, 2004, p. 57). O autor reforça, assim, essa característica do 

sujeito contemporâneo, de compromisso constante com o movimento, com o “não parar nunca”, 

que acarreta consequências como as citadas anteriormente, referente aos múltiplos “começos”, 

sem, em muitos casos, a finalização das atividades às quais se propôs. Tal característica será 

retomada e observada posteriormente neste trabalho, a partir da análise de algumas produções 

publicitárias que, por exemplo, através de personagens ou formadores de opinião afirmam a 

necessidade de se manter constantemente em ação.  

Neste rol de incertezas, Lipovetsky (2004) lembra justamente das referentes à saúde e 

a questões relativas ao corpo, todas marcadas por forte individualismo. Como reitera a citação 

abaixo, se por um lado os indivíduos se preocupam intensamente com os temas relacionados à 

própria saúde, seja por meio da alimentação ou uso de fármacos, como será melhor elaborado 

nos próximos capítulos, por outro, o consumo de bens que supostamente viabilizariam tais 

conquistas torna-se excessivo e desenfreado. 

Há preocupação intensa em seguir dietas e tomar iniciativas que regrem as suas ações 

com objetivo de melhorar sua saúde, mas também forte inquietude com seu próprio desempenho 

nas diversas tarefas a que se propõe, causando desgastes físicos e emocionais, por exemplo: 

 

De um lado, os indivíduos, mais do que nunca, cuidam do corpo, são fanáticos por 

higiene e saúde, obedecem às determinações médicas e sanitárias. De outro lado, 

proliferam as patologias individuais, o consumo anômico, a anarquia 

comportamental. O hipercapitalismo se fez acompanhar de um hiperindividualismo 

distanciado, regulador de si mesmo, mas ora prudente e calculista, ora desregrado, 

desequilibrado e caótico. (LIPOVETSKY, 2004, p. 55) 

 

Este sujeito “perdido” em meio às muitas atividades que precisa – porque pode – 

desempenhar, pode ver no consumo, como afirma Bauman (2001), uma certa maneira de 
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assegurar o controle sobre sua própria vida, um momento, ou momentos de certeza, em uma 

vida comumente repleta de opções e, portanto, de dúvidas.  

Conduzindo tais reflexões para o contexto de medicação, a dor em si poderia significar 

ao sujeito mais um momento simbólico (ou efetivo) desse contexto de perda de controle sobre 

as situações que o cercam, de desamparo, de incerteza, uma vez que o mal aparece como 

incontrolável. Em contrapartida, o momento em que o medicamento apresenta uma possível 

solução desejada, poderia ser visto como uma possível retomada do controle sobre a vida, 

através da sensação de controle sobre a incerteza que é o adoecer. 

Situação (verídica) semelhante que pode ser relatada, é a de uma pessoa que passa a 

fazer exames médicos contínuos em dado momento da vida sem ter um real motivo para tanto 

e depois se dá conta de que a razão por trás disso é o conforto da sensação de controle, de 

amparo (certeza) vivenciada ao receber os resultados do exame e ver que não há com o que se 

preocupar. Tal condição, a de adoecer, opõe-se à saúde ou o que poderia vir a ser a plenitude 

da condição de poder exercer a autonomia e liberdade de que tanto o sujeito pós-moderno preza.  

Além do perfil de individualidade já abordado, cujas interações para a construção do 

conceito de saúde serão retomadas no subcapítulo três (3) deste capítulo, a autora Ana Paula 

Bragaglia (2005) desenvolve outros perfis de subjetividade associados à contemporaneidade, 

como é o caso do sujeito “fragmentado”. 

Para desenvolvimento do que significa o perfil de sujeito fragmentado a autora reforça, 

a partir da leitura de autores como Stuart Hall (2002) e Zigmund Bauman (1998), dentre outros 

relacionados ao tema, que “entende-se este sujeito ‘fragmentado’ como aquele cuja 

subjetividade se caracteriza por identidades múltiplas, híbridas, multiculturais ou pluralistas, 

utilizando aqui alguns termos mais frequentes na vasta literatura sobre este tema.” 

(BRAGAGLIA, 2005, p. 32). 

Deste modo, como afirma ainda a autora: “os indivíduos teriam uma maior oferta de 

padrões para construir o seu eu, os quais poderiam ser mais frequentemente substituídos, até 

mesmo por outros contraditórios, já que os estímulos influenciadores de subjetividade 

ganharam, em tempos atuais, velocidade vertiginosa.” (BRAGAGLIA, 2005, p. 33). 

Assim, foram abordados neste subcapítulo alguns traços característicos da 

subjetividade desse sujeito pós-moderno, como o individualismo exacerbado e a fragmentação, 

por exemplo. É marcante, como afirmado, que, apesar da múltipla gama aparente de decisões 

possíveis que esse sujeito pode tomar, o que não é permitido é que não se tome nenhuma 

decisão. Muitos desses perfis de sujeitos são notados na publicidade, de modo geral, assim 
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como naquelas voltadas para a promoção de medicamentos de venda livre, objeto deste 

trabalho. 

O próximo subcapítulo irá investigar quais são os elementos que contribuem para a 

construção dos sentidos que representam a saúde durante o percurso de sua concepção histórica 

e, posteriormente, como se comporta esse sujeito contemporâneo diante do conceito construído 

e amplamente partilhado neste tempo. 

 

1.2 O CONCEITO DE SAÚDE COMO CONSTRUÇÃO CULTURAL NO COTIDIANO 

O termo saúde é recorrentemente acionado em diversos cenários, seja para designar o 

estado físico de uma pessoa ou para, por exemplo, garantir, para fins legais, que um funcionário 

contratado é capaz de desempenhar determinadas funções de trabalho, como é o caso dos 

atestados de saúde ocupacional (ASO). 

Neste subcapítulo será discutida a representação social da saúde, passando, portanto, 

pelas suas construções de sentido empregadas no cotidiano. Abordagens sobre cotidiano 

também serão aqui aprofundadas para compreender melhor tais representações. 

O autor Moacyr Scliar, médico especialista em saúde pública, cita em seu artigo 

“História do conceito da saúde”, as construções de Hipócrates de Cós, considerado o pai da 

medicina, e a quem são atribuídos textos que buscam reforçar as práticas em saúde a partir de 

um viés racional, ao contrário de outras visões que observavam o conceito sob perspectiva 

religiosa. 

Hipócrates postulou a existência de quatro fluidos (humores) principais no corpo [...]. 

Desta forma, a saúde era baseada no equilíbrio desses elementos. Ele via o homem 

como uma unidade organizada e entendia a doença como uma desorganização desse 

estado. A obra hipocrática caracteriza-se pela valorização da observação empírica, 

como o demonstram os casos clínicos nela registrados, reveladores de uma visão 

epidemiológica do problema de saúde-enfermidade. (SCLIAR, 2007, p. 32) 

 

Tais considerações, atribuídas a Hipócrates, segundo o autor (2007), trouxeram para a 

discussão dos temas em saúde elementos ambientais para além dos relacionados aos males que 

trariam danos à saúde até então, levando em consideração, por exemplo, o ambiente no qual o 

paciente está inserido, sustentando, como afirma Scliar um “conceito ecológico de saúde-

enfermidade.” (p. 33). 

Ainda segundo Sciliar (2007, p. 33), algumas concepções adotadas em algumas 

regiões do Oriente seguem um caminho diferente, apesar de paralelo, compreendendo a saúde 

e a doença enquanto suas relações com a energia dos corpos: “Fala-se de forças vitais que 



 

 

22 

 

existem no corpo: quando funcionam de forma harmoniosa, há saúde; caso contrário, sobrevém 

a doença. As medidas terapêuticas (acupuntura, ioga) têm por objetivo restaurar o normal fluxo 

de energia [...] no corpo.”. Assim, uma boa saúde poderia ser obtida a partir do equilíbrio entre 

as forças que constituem os corpos. 

Já na Idade Média europeia, a saúde foi amplamente aproximada das noções de 

religiões cristãs, entidades responsáveis, inclusive, por administrar os dispositivos encarregados 

de cuidar dos doentes, como hospitais, que associavam o aparecimento das doenças ao pecado 

cometido pelas pessoas. Apesar de algumas concepções diferentes, mantiveram-se algumas 

máximas de Hipócrates. Nas palavras de Scliar (2007, p. 33): “as ideias de Hipócrates se 

mantinham, através da temperança no comer e no beber, na contenção sexual e no controle das 

paixões. Procurava-se evitar o contra naturam vivere, viver contra a natureza. O advento da 

modernidade mudará essa concepção religiosa.”. 

Como afirma o autor no trecho anterior e, como visto, com a entrada de períodos 

posteriores, como é o caso da pós-modernidade, cujo perfil de sujeito vem sendo analisado neste 

capítulo e terá o conceito de saúde que adota ampliado no próximo subcapítulo, tal realidade de 

parcimônia tende a ser modificada, com a ascensão de novos paradigmas, inclusive no que 

tange a saúde e as ações para preservá-la. 

A Constituição Federal Brasileira, que data de 1988, em seu artigo 196, afirma a saúde 

enquanto direito universal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação.”. 

Como afirmado por Scliar, tais princípios norteiam, ainda, as ações do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Assim, a saúde é estabelecida como direito no qual todos devem ter iguais possibilidades 

de acesso às suas ações e cuidados. 

Em uma breve definição, a Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste 

apenas na ausência de doença ou de enfermidade”. Essa citação, que representa um dos 

múltiplos sentidos e aplicações que a terminologia pode ter, retrata a aplicabilidade abrangente 

que o termo pode receber, não apenas na contemporaneidade, mas também em outros períodos 

históricos. 

A exemplo da interpretação dada pela OMS a respeito do conceito, o termo pode 

contemplar elementos que perpassam as esferas corporal, social e psíquicas, respectivamente. 

Portanto, para se considerar que uma pessoa está com uma boa saúde, segundo tal definição, é 
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necessário que nuances diversas de sua existência sejam também consideradas positivas, 

circundando condições de vida, convívio em sociedade e vivências que superam o estado de 

não adoecer. 

A partir dessa definição, se infere, então, que não bastaria, por exemplo, um exame 

médico apresentar taxas consideradas dentro da “normalidade” para que se considere que uma 

pessoa se encontra em bom estado de saúde, de modo as esferas mental e social também são 

consideradas indicadores relevantes para designar tal estado de saúde. 

Como afirma Czeresnia, Maciel e Oviedo (2013), a OMS iniciou um processo para 

“discutir e aprofundar os determinantes sociais da saúde a nível global, regional e nos países” 

(p. 75). Apesar disso, como afirmam em sua obra, ainda não houve grandes transformações 

nesse sentido, uma vez que “para efeitos sociais e políticos, a forma de lidar com os 

determinantes sociais depende, em cada lugar, dos pressupostos epistemológicos e ético-

políticos hegemônicos nas organizações da sociedade.” (p. 76). Assim, é importante a 

observação das noções e representações culturais hegemônicas para se compreender os sentidos 

que a saúde pode apresentar diante de diversos cenários. 

É importante notar, ainda a partir da definição adotada pela OMS, que a ideia de bem-

estar, apresenta-se já na definição de entidades oficiais e organizações de saúde, aproximando 

tal ideal do conceito de saúde que se constrói no cotidiano e permanece, por isso, sujeito às 

diversas disputas por tal representação, como será tratado neste subcapítulo. 

As influências da cultura podem ser marcantes no modo como são elaborados os 

sistemas de representação aos quais os sujeitos recorrem em suas referências mentais para a 

concepção dos diversos sentidos possíveis que um signo pode ter. 

Para compreensão do sentido da representação e seus sistemas, serão utilizados o 

conceito de Serge Moscovici (2007) sobre representações sociais, bem como a obra de Stuart 

Hall, Cultura e Representação (2016). Também a noção de imaginário social, de Backzo será 

abordada através de Moraes (2009), por se perceber que os conceitos se aproximam. A partir 

dos conceitos expostos e discutidos nestas obras e em textos de outros autores, será possível 

reunir um material que contribuirá para discutir o sentido e as representações sociais da própria 

saúde e como estas se dão. 

Hall (2006, p. 31) dimensiona que o conceito de representação é capaz de interligar a 

cultura ao sentido e à linguagem. Mais claramente, Hall (2016, p. 31) afirma que “representar 

envolve o uso da linguagem, dos signos e imagens que significam ou representam objetos.”. 

Por exemplo, a imagem mental construída quando mencionado o signo “livro”, é produzida da 
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maneira com que o é, pois há uma representação social dentro da cultura que assim o permite 

que se faça. Sendo assim, “representação é uma parte essencial do processo pelo qual os 

significados são produzidos e compartilhados entre os membros de uma cultura.” (HALL, 2016, 

p. 31). Portanto, no contexto apresentado, signo é:  

O termo geral que usamos para palavras, sons ou imagens que carregam sentido (...). 

Os signos indicam ou representam os conceitos e as relações entre eles que 

carregamos em nossa mente e que, juntos, constroem o sistema de significado da nossa 

cultura (HALL, 2016, p. 37) 

 

O conceito de representação de Hall se aproxima da definição de representação social, 

de Serge Moscovici (2007), tido como intelectual pioneiro nos estudos sobre Psicologia Social. 

Sobre o conceito, o autor afirma: 

Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as descrições que 

circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições científicas, implicam um elo 

de prévios sistemas e imagens, uma estratificação na memória coletiva e uma 

reprodução na linguagem que, invariavelmente, reflete um conhecimento anterior e 

que quebra as amarras da informação presente. (MOSCOVICI, 2007, p. 37) 

 

Assim, as representações que se propagam socialmente, assim o fazem a partir de uma 

construção anterior que se estendeu até o momento de sua aplicação em determinado contexto. 

Apesar disso, as representações podem passar por ressignificações, que se dão a partir das 

mudanças nesses cenários. É o que acontece, por exemplo, com “novas” patologias que até 

então não o eram assim consideradas e passam a ser a partir do estabelecimento de novos 

critérios adotados ou ainda de mudanças nas terminologias adotadas para designar cada tipo de 

doença. 

O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, é um exemplo 

desse tipo de transformação. A publicação segmenta transtornos mentais em categorias de 

diagnósticos que buscam analisar as características e direcionar o diagnóstico dos respectivos 

transtornos. A cada passagem de uma edição para a seguinte, são modificados conceitos, que 

podem ser ampliados ou delimitados, de acordo com o que se passa a entender nos respectivos 

momentos de sua publicação. Assim, elementos diversos atuam e motivam alterações nas 

categorias diagnósticas. 

A partir da abordagem Construtivista, outras análises podem ser feitas sobre o conceito 

de representação. Afirma Hall (2016) que “o significado se constrói na linguagem e por meio 

dela” (HALL, 2016, p. 32). Sobre a linguagem, Dênis de Moraes afirma: “No domínio da 

linguagem, podemos propor, estabelecer e alterar significados de fatos, objetos e coisas do 
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mundo, dependendo da capacidade de legitimar tais significados através de sua incorporação 

pela coletividade.” (MORAES, 2009, p. 31). 

Portanto a partir da linguagem as coisas ganham sentido. É através da linguagem que 

a comunicação pode se dar, conectando, então, quem deseja passar uma mensagem a quem irá 

compreendê-la (incluindo-se toda a complexidade desse processo e não resumindo a 

comunicação a um processo simplista fechado em emissão e recepção). Portanto, os sentidos 

que serão construídos e articulados a partir dessa linguagem poderão determinar os caminhos 

ou “rotas ideológico-culturais” do discurso, como afirma Moraes (2009):  

“A conformação do imaginário, portanto, depende da linguagem, evidenciada nos atos 

sociais e derivada das formas de apropriação dos símbolos e da consciência e 

compreensão crítica da existência social, em todas as suas nuances e complexidades. 

O modo de articulá-los determinará as direções interpretativas e as rotas ideológico-

culturais que o discurso irá tomar e assumir.” (MORAES, 2009, p. 32). 

 Os processos de significação, portanto, provêm de sistemas de poder no qual os 

sentidos não são produzidos naturalmente, mas de modo contextual. Hall (2006) apresenta uma 

tipologia de sistemas de representação existentes na sociedade, no processo que constrói os 

significados na cultura. No primeiro sistema, o sentido é dado a partir da correlação entre as 

coisas e o sistema de conceitos dos sujeitos (ou mapa conceitual): 

O primeiro nos permite dar sentido ao mundo por meio da construção de um conjunto 

de correspondências, ou de uma cadeia de equivalências, entre as coisas - pessoas, 

objetos, acontecimentos, ideias abstratas etc. - e o nosso sistema de conceitos, os 

nossos mapas conceituais. (HALL, 2006, p. 38) 

 

Já no segundo sistema, Hall (2006) destaca a correlação que se dá entre o mapa 

conceitual dos sujeitos e o conjunto de signos: “O segundo depende da construção de um 

conjunto de correspondências entre esse nosso mapa conceitual e um conjunto de signos, 

dispostos ou organizados em diversas linguagens, que indicam o representam aqueles 

conceitos.” (p. 38). Assim, os elementos que constroem as representações e fazem a produção 

de sentido na linguagem são: as coisas, os conceitos e os signos - respectivamente, as imagens 

mentais, os mapas conceituais construídos a partir das coisas e os próprios signos, conceituados 

anteriormente. 

 O processo de significação não acontece de maneira neutra, mas a partir da disputa de 

poderes por tais significações. É também nessa disputa de poderes que se localiza a influência 

e o diferencial da cultura nesses processos. Nesse contexto, Moraes (2006), enfatiza a atuação 

dos sistemas simbólicos construídos, que reúnem diversos imaginários em visões de mundo 

distintas: 
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“Os sistemas simbólicos emergem para unificar o imaginário, estabelecendo as 

finalidades das instituições e as funcionalidades dos processos sociais. Através de 

múltiplos imaginários, uma sociedade traduz percepções que coexistem ou se excluem 

enquanto forças reguladoras no cotidiano. A imaginação revela-se então como um dos 

modos pelos quais a consciência encara a vida, a elabora ou a contesta.” (MORAES, 

2006, p. 32) 

 

Portanto, esses imaginários sociais construídos traduzem algumas das forças que 

participam desses “embates”, buscando representar as percepções diversas do cotidiano. Ainda 

sobre esse imaginário, o autor reforça, a partir da leitura do filósofo Antonio Gramsci, as 

disputas por tais representações, uma vez que, como afirmado anteriormente, tais formações 

não são neutras, tampouco isentas de combates por sua hegemonia: 

“Na perspectiva de Gramsci (2002a e 2002b), o conceito de hegemonia caracteriza a 

liderança ideológica e cultural de uma classe sobre as outras. É obtida e consolidada 

em embates sociais que não comportam apenas as questões econômicas (ainda que 

esta interfira na organização e na transmissão dos valores culturais) e a organização 

política; englobam também visões de mundo que ambicionam conquistar 

consentimento a saberes, práticas, modelos de representação e concepções de 

autoridade e poder. As disputas por posições incluem assim o plano ético-cultural, as 

orientações ideológicas que querem legitimar-se socialmente e universalizar-se.” 

(MORAES, 2006, p. 35) 

 

Assim, a construção dos sentidos da saúde e suas representações na sociedade pós-

moderna brasileira também não se dá isenta de disputas, e, nesse sentido, se reforça a 

importância e influência da cultura, que não se dá de maneira diferente. Para tais discussões 

será utilizada também a obra “O Medicamento como Mercadoria Simbólica” (1991), de 

Fernando Lefèvre, especialista em saúde pública. 

O autor recorda que o sistema de construção de significado do sentido de saúde na 

sociedade brasileira “não existe em si, como uma coisa, como estrutura cristalizada, posto que 

é ‘atuado’, atualizado, dinamizado, pela ação dos sujeitos sociais para os quais o sistema existe 

e aos quais ele serve.” (LEFÈVRE, 1991, p. 28). 

A construção do sentido da saúde, então, também não acontece de maneira isenta, 

incluindo em sua lógica as disputas pelos sentidos aos quais representa. A visão, por exemplo, 

a respeito da maneira com que os indivíduos irão lidar com uma dor de cabeça em seu dia-a-

dia de trabalho (se buscando maior tempo para o descanso e momentos de pausa em suas 

atividades ou utilizando de práticas que não o façam parar sua produtividade), pode surgir a 

partir de disputas que colocam em jogo atores diversos. 

Stuart Hall também fala sobre a representação de conceitos abstratos, como é o caso 

da “saúde”. Mesmo sendo intangível a priori, tal compreensão é elaborada pelos sujeitos com 
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usos em seu cotidiano. Para essa elaboração podem ser utilizados diversos recursos formadores 

de tais sistemas de representação: "Por exemplo, nós usamos os princípios da similaridade e da 

diferença para estabelecer relações entre conceitos ou para distingui-los uns dos outros." 

(HALL, 2016, p. 35). 

Assim, “conexões mentais” são formadas para construção de tais conceitos a respeito 

do signo saúde, como, por exemplo, a diferenciação entre “saúde” e “doença”, ou, ainda, a 

similaridade acionada em muitos casos, inclusive pelas produções publicitárias voltadas para 

medicamentos, como será visto nos próximos capítulos, que apresentam como similares os 

conceitos de saúde e disposição física, por exemplo. 

Os pesquisadores em saúde Dina Czeresnia, Elvira Maciel e Rafael Oviedo (2013), em 

sua obra “Os Sentidos da Saúde e da Doença”, também trazem discussões que enriquecem essa 

análise da formação e transformação dos sentidos em torno do conceito de saúde. Os autores 

discorrem que os sentidos da saúde para os sujeitos podem ser construídos: 

social, histórica e culturalmente. Eles não estão isentos de crenças, hierarquias, juízos 

de valor, conhecimentos e atitudes compartilhadas em grupo. [...] As subjetividades 

são constituídas em um contexto cultural, social e histórico. Podemos, portanto, dizer 

que nascer e viver em uma determinada sociedade na qual emergiram e se legitimaram 

determinados conceitos é condição para a modulação da experiência social. 

(CZERESNIA, MACIEL, OVIEDO, 2013, p. 15). 

 

Portanto, não apenas o que é compreendido como saúde pelos sujeitos (sejam através 

dos princípios de similaridade e diferença de que fala Hall ou outras maneiras de representação 

que se façam), mas as próprias tentativas de definições (como a que abriu este subcapítulo, da 

Organização Mundial da Saúde - OMS) estão sujeitas a questões subjetivas que passam pela 

cultura, uma vez que os significados não são aleatórios, mas construídos social e historicamente, 

conforme colocado anteriormente.  

Uma outra observação a respeito da construção dos conceitos científicos, dentre eles 

o próprio conceito de saúde, foi feita pelo psicanalista e filósofo André Martins (1999) no artigo 

“Novos paradigmas e saúde”, que discute temas como as relações da cultura com tais 

formações. O autor afirma: 

Em geral os cientistas têm consciência de que trabalham com reduções, com objetos 

laboratoriais simplificados e não com objetos reais complexos, mas em geral 

acreditam que a simplificação laboratorial desvela a essência do objeto complexo real, 

e não o contrário – que consistiria em perceber que a essência do objeto real é 

complexa, e que a abstração científica a perde em prol de uma operacionalidade 

técnica. (MARTINS, 1999, p. 5-6) 
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Deste modo, quando uma ideia é reduzida para a formação de um conceito, há perdas 

no que o autor chama de “essência do objeto real” ou suas especificidades e singularidades, 

como acontece com o conceito em discussão neste subcapítulo.  

Embora algumas reduções sejam necessárias para “a tomada de posição diante do mal-

estar”, como reiterado por Czeresnia et al (2013, p.17), reafirmando: “Ainda que não alcancem 

as singularidades, os conceitos são uma forma de definir, explicar, propor formas de 

intervenção, daí sua importância em toda ação técnica dirigida aos problemas de saúde.” (p. 

17), os mesmos autores (2013) reiteram a importância de se considerar a relevância de outras 

forças nesse processo: “Favorecer a relação humana com sua existência, chamando a atenção 

para além daquelas oferecidas por sistemas especialistas instituídos, de modo algum impede ou 

entra em conflito com aspectos científicos da medicina.” (p. 27). 

Assim, poderiam ser considerados no processo de construção desse conceito, 

elementos que não entram em consideração na representação hegemônica e acabam sendo 

negligenciados após as disputas pela representação que se dão constantemente.   

Portanto, como visto, do mesmo modo se dão as representações quanto às definições 

científicas. A “cientificidade” apresentada e ligada ao discurso médico, que pretende certa 

neutralidade, tampouco está isenta desses processos de produção. O que é considerado saúde 

(ou seu oposto imediato, a doença), são, ainda que buscadas e apresentadas com suposta 

imparcialidade, elucidações construídas socialmente: 

Recursos para criar esse distanciamento crítico podem ser obtidos mediante a 

compreensão de que as forças que orientam a produção do conhecimento, 

aparentemente neutras, se esmiuçadas, revelam o quanto há de imbricação entre 

sociedade, cultura e economia. Ou seja, deve-se considerar o caráter profundamente 

histórico da ciência e das suas verdades. (CZERESNIA, MACIEL, OVIEDO, 2013, 

p. 27). 

 

Considerando-se, ainda, as imbricações econômicas de que abordam os autores citados 

acima, não é distante associar as fortes influências comerciais sobre os fatores que influenciam 

as formações dos sistemas de representação que a cultura viabiliza. Assim, a saúde pode 

apresentar-se também como algo a que se pode adquirir ou “alcançável financeiramente”, a 

partir, por exemplo, da aquisição de fármacos e complementos vitamínicos ou, ainda, da prática 

de novas atividades “recém descobertas” enquanto potencializadoras de saúde. 

É o que diz Lefèvre (1991), que afirma que uma das fortes representações da saúde no 

contexto da sociedade pós-moderna é sua associação a bens de consumo que atuariam como 

responsáveis por oferecer saúde (medicamentos, seguros saúde e iogurtes). Nas palavras do 
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autor, isso “equivale dizer que Saúde (através das mercadorias de saúde) é um produto à venda 

no mercado, da mesma forma que o abrigo (através da moradia), da mesma forma que o lazer 

(através da televisão).” (LEFÈVRE, 1991, p. 35). 

Um outro ponto relevante é contexto em que as construções apresentadas e discutidas 

neste capítulo se dão: o cotidiano. Tal conceito foi amplamente abordado pela filósofa Agnes 

Heller (2016) na obra O Cotidiano e a História. Com base no que mostra a autora, a vida 

cotidiana é “a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos 

os aspectos de sua individualidade.” (p. 35). 

Tal compreensão permite a assimilação de que, portanto, as representações sociais 

presentes no cotidiano são parte integrante dele, não só estão presentes nesse contexto, mas 

também são interpretadas por outros sujeitos, também integrantes do cotidiano em questão. A 

vida cotidiana não se encontra isolada dos acontecimentos históricos, situa-se, porém, no centro 

dos acontecimentos que compõem a história, como indica Heller (2016): “a vida cotidiana não 

está “fora” da história, mas no “centro” do acontecer histórico: é a verdadeira “essência” da 

substância social” (p. 38). 

 Em complemento, essa “vida cotidiana é a vida do indivíduo. O indivíduo este que é 

sempre, simultaneamente, ser particular e ser genérico [...], no caso do homem, a particularidade 

expressa não apenas o seu ser “isolado”, mas também seu ser ‘individual’.” (p. 39). O que são 

entendidas como as necessidades do homem, se fazem no indivíduo enquanto “necessidades do 

“Eu”. O “Eu” tem fome, sente dores (físicas ou psíquicas); no “Eu” nascem os afetos e as 

paixões”. (p. 39). Apesar disso, o ser genérico está contido em cada indivíduo, ainda que os 

motivos da realização sejam particulares. Assim, apesar da particularidade de cada sujeito, este 

está inserido no cotidiano e partilha de seus códigos e vivências. 

É também nesse contexto de cotidiano partilhado entre ser particular e genérico que se 

dão as produções publicitárias que serão analisadas neste trabalho no último capítulo desta 

produção, assim como as representações de saúde construídas socialmente, apresentadas neste 

subcapítulo. Diante desse contexto se dão, ainda as construções do que se entende na 

contemporaneidade por saúde e os modos com que o sujeito pós-moderno se relaciona com tal 

conceito, elaborações que serão ampliadas no próximo subcapítulo. 

 

1.3 OS CONCEITOS DE SAÚDE NA ERA PÓS-MODERNA 

Como visto no subcapítulo anterior, as representações sociais de saúde (midiáticas ou 

não) podem ser diversas, sendo motivadas por razões múltiplas, como período histórico e social, 
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as forças hegemônicas presentes ou mesmo a fase da vida na qual os sujeitos se encontram. 

Reforçam tais reflexões, as ideias de Dina Czeresnia et al (2013, p. 13): “Os recursos 

necessários para manter a saúde não são os mesmos em quaisquer situações da vida. E o que é 

saudável em um determinado momento pode ser considerado patológico em outro.”. A partir 

de tais concepções, este subcapítulo abordará mais a fundo a construção e o conceito de saúde 

especificamente na era pós-moderna. 

Nos estudos do filósofo Michel Foucault (2007), em sua obra “História da Sexualidade 

3: o cuidado de si”, vê-se algumas motivações que contribuíram para a construção do conceito 

de saúde na pós-modernidade. Segundo o autor, houve um aumento da postura de 

“individualismo”, conforme aprofunda no capítulo “A Cultura de si” de sua obra. Como será 

mais amplamente desenvolvido neste subcapítulo, Foucault aborda o individualismo enquanto 

valorização do indivíduo do indivíduo em relação ao todo e fortalecimento das atividades 

privadas. Ainda a respeito do individualismo, Czeresnia et al (2013) afirmam: 

O individualismo moderno tem como sentimento derivado a autossuficiência, isto é, 

a percepção de seres completos, quando é a consciência da incompletude, o 

reconhecimento da própria inaptidão ou fragilidade que possibilita o sentimento de 

empatia e os laços de solidariedade. Ao nos reconhecermos como autossuficientes, a 

imagem do outro se torna, em vez de necessária à nossa plenitude, ameaça. Diante de 

uma identidade completa, constituída, qualquer alteridade, quaisquer 'outros' deixam 

de ser pensados como integrantes de um 'eu' em uma permanente relação de 

constituição dinâmica. Se o outro se torna predominantemente ameaça, afirma-se a 

lógica da defesa incondicional da integridade de si. (CZERESNIA et al, 2013, p. 84-

85) 

 

Como motivação para a ascensão desse processo, o autor levanta a redução da 

participação dos indivíduos em atividades sociais e políticas, fazendo com que, nas palavras do 

autor: “mais isolados uns dos outros e mais dependentes de si próprios, eles teriam buscado na 

filosofia regras de conduta mais pessoais.” (FOUCAULT, 2007, p. 47), apesar de acentuar que 

tais explicações não são aplicáveis a todas as sociedades. O autor acrescenta, ainda, que é 

necessário diferenciar três abordagens com relação ao crescimento das atitudes individualistas, 

a saber: 

a atitude individualista, caracterizada pelo valor absoluto que se atribui ao indivíduo 

em sua singularidade e pelo grau de independência que lhe é atribuído em relação ao 

grupo ao qual ele pertence ou às instituições das quais ele depende; a valorização da 

vida privada, ou seja, a importância reconhecida às relações familiares, às formas de 

atividade doméstica e ao campo dos interesses patrimoniais; e, finalmente, a 

intensidade das relações consigo, isto é, das formas nas quais se é chamado a tomar a 

si próprio como objeto de conhecimento e campo de ação para transformar-se, 

corrigir-se, purificar-se, e promover a própria salvação. (FOUCAULT, 2007, p. 48) 
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Apesar de diferenciar os três motivos, o autor reitera que é possível que estes estejam, 

ainda, interligados na construção do individualismo, apesar de tal conexão não ser 

imprescindível e que é possível também, como acontece em algumas sociedades, que tais ideais 

não sejam valorizados ou mesmo cogitados. 

A base para esse individualismo, que Foucault denomina “a cultura de si”, é “a arte da 

existência”, como afirma o autor: “nela se encontra dominada pelo princípio segundo o qual é 

preciso ‘ter cuidados consigo’; é esse princípio do cuidado de si que fundamenta a sua 

necessidade, comanda seu desenvolvimento e organiza a sua prática.” (FOUCAULT, 2007, p. 

49).  

Assim, o crescimento das preocupações consigo mesmo passaria a fundamentar a 

própria “arte da existência”, que nesse momento é pautada mais especificamente nos cuidados 

com a alma. Esse “cuidado de si” promove mudanças e deslocamentos nessa “arte da 

existência”, tema que será abordado a seguir. 

A partir de reflexões de filósofos como Epicteto, Foucault (FOUCAULT, 2007) afirma 

a latente preocupação do indivíduo da época com temas relacionados às questões da alma e 

acrescenta que é uma “tarefa da filosofia” viabilizar esse controle sobre a alma, por meio dos 

estudos, por exemplo. O autor cita como exemplo um mercador que realiza testes diversos em 

uma moeda até certificar-se de que, de fato, é verdadeira para mostrar que, embora se tenham 

tido muito esmero com bens materiais, os cuidados com a alma estariam, em alguns casos, 

sendo negligenciados. 

Apesar de falar em “cuidado com a alma”, Foucault (2007, p. 69) alerta, porém, que 

tal cuidado não se assemelha à “espiritualidade cristã”, mas com algo que deve depender tão 

somente “da escolha livre e razoável do sujeito.”. Assim, não se baseia em “interrogar-se”, 

como o funcionamento da espiritualidade cristão como afirma o autor, mas “aferir a relação 

entre si mesmo e o que é representado, a fim de só aceitar na relação consigo aquilo que pode 

depender da escolha livre e razoável do sujeito.” (p. 69). Desse modo, o cuidado de si era 

inserido no contexto da Antiguidade, apesar de apresentar-se com uma abordagem totalmente 

diferente da que se encontra hoje, como será analisado posteriormente neste subcapítulo. 

A “cultura de si”, ainda segundo Foucault (2007), promoveu uma série de 

transformações no que se refere aos “elementos constitutivos da subjetividade moral”. O que 

significa afirmar, como citado anteriormente, que aquilo que o autor chama de “arte de viver” 

passou também por mudanças, uma das quais refere-se ao “trabalho que é preciso realizar sobre 

si mesmo” (FOUCAULT, 2007, p. 72): 
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[...] o lugar atribuído ao conhecimento de si torna-se mais importante: a tarefa de se 

pôr à prova, de se examinar, de controlar-se numa série de exercícios bem definidos, 

coloca a questão da verdade - da verdade do que se é, do que se faz e do que se é capaz 

de fazer - no cerne da constituição do sujeito moral. E, finalmente, o ponto de chegada 

nessa elaboração é ainda e sempre definido pela soberania do indivíduo sobre si 

mesmo; mas essa soberania amplia-se numa experiência onde a relação consigo 

assume a forma, não somente de uma dominação mas de um gozo sem desejo e sem 

perturbação. 

 

Essa noção de “separação e independência”, ou seja, de individualismo, é retratada 

também por Czeresnia et al (2013) quando os autores pontuam que o individualismo latente na 

sociedade contemporânea é reforçado pela cultura ocidental, processo que influencia como esse 

indivíduo irá se relacionar com o seu ambiente: 

As repercussões de tais concepções de indivíduo e corpo vão além da formulação dos 

conceitos de saúde e de doença. No decorrer dos séculos XIX e XX consolidaram-se 

representações de corpo que vão em direção a ou convergem com o individualismo 

crescente na sociedade contemporânea. As pessoas são levadas a se perceberem como 

seres autônomos tanto do ponto de vista moral quanto social. (CZERESNIA et al, 

2013, p. 83) 

 

A partir do raciocínio colocado até aqui, notam-se as estruturas que fomentaram os 

cuidados que hoje vêm sendo relacionados à saúde, bem como o conceito que é dado ao tema 

na atualidade. Lipovetsky (2008), na obra A Felicidade Paradoxal, lista algumas dessas noções 

latentes na sociedade contemporânea, pelas quais a saúde é apontada como uma preocupação 

que extrapola os cuidados terapêuticos e passa a ser uma necessidade de interesse transversal 

na vida do sujeito pós-moderno, independentemente de sua idade. 

É uma situação recorrente, por exemplo, a grande quantidade de mensagens, 

verdadeiras ou não, que circulam na Internet com o tema da saúde. Tais mensagens passam por 

dicas de prevenção de doenças, alertas sobre viroses ou ainda informações sobre medicamentos. 

Muitas vezes assinadas por algum profissional, novamente, não necessariamente verdadeiro, 

que confira veracidade ou autoridade à mensagem, tal fato mostra que o tema possui grande 

circulação e abarca diversas esferas da vida. 

Ou seja, a saúde, como consta no trecho abaixo, passa a consistir não só em um estado 

de cura de uma doença ou de prevenção para se evitar algo iminente, mas, sim, de um estado 

de alerta contínuo e visível para prevenir todas as doenças possíveis sobre as quais o sujeito 

teve algum dado, por mais distantes que elas possam estar do seu cotidiano, de sua biologia ou 

do seu estado psicológico. 
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Eis a saúde erigida em valor primeiro e aparecendo como uma preocupação 

onipresente quase em qualquer idade: curar as doenças já não basta, agora se trata de 

intervir a montante para desviar-lhes o curso, prever o futuro, mudar os 

comportamentos em relação às condutas de risco, dar provas de boa ‘observância’. 

(LIPOVETSKY, 2008, p. 53-54) 

 

Assim, como pode ser visto também no trecho abaixo, do mesmo autor, todas as 

esferas da vida passam a receber essa espécie de “coloração sanitária”, que dá ao tema um 

sentido de transversalidade, de modo que passa a abarcar diversas esferas da vida, antes não 

contempladas com tais preocupações (que são constantes), além de fazer com que o indivíduo 

mantenha-se “alerta” às possibilidades de rompimento com esse ideal de saúde, que poderia se 

dar com o sujeito contraindo alguma doença a curto ou longo prazo. 

Ao mesmo tempo, a competência médica estende-se a todos os domínios da vida para 

melhorar-lhes a qualidade. Enquanto um número crescente de atividades e de esferas 

da existência toma uma coloração sanitária, os bens de consumo integram cada vez 

mais a dimensão da saúde: alimentos, turismo, habitat, cosméticos, a temática da 

saúde tornou-se um argumento decisivo de venda. (LIPOVETSKY, 2008, p. 53-54) 

 

Assim, vê-se que a saúde se torna amplamente associada, na pós-modernidade, a uma 

noção de bem-estar de um sujeito intensamente preocupado com a superação de si mesmo 

(raciocínio que se liga às reflexões de Foucault sobre o cuidado de si, especificamente no campo 

de uma “preocupação moral” – estar certo ou errado -, conforme dissertado anteriormente). 

Além de se associar também à lógica do consumo de bens que propiciariam saúde, tornando-se 

uma inquietação constante, como complementa Lipovetsky (2008): 

Nesse plano, o que domina são menos a flexibilidade e a conciliação que novas 

disjunções condutoras de um estado de guerra e de mobilização total contra a doença, 

a velhice, a poluição, a obesidade, os fatores de risco. [...] A pacificação do consumo 

é uma aparência enganosa: daqui em diante o sentimento do perigo e do risco é 

onipresente, tudo, no limite, podendo ser percebido como ameaçador e exigindo 

vigilância. (LIPOVETSKY, 2008, p. 55). 

 

O conceito de risco, será entendido a partir das considerações de Czeresnia et al (2013, 

p. 81): “No mundo contemporâneo, as construções de corpo, de vida saudável, dos modos ou 

estilos de vida considerados benéficos ou prejudiciais são permeados pela noção do risco”. 

Assim, a todo momento são ponderados os riscos atribuídos a diversos âmbitos da vida - como 

alimentação, atividades ou gostos - todos em prol da saúde, que poderia ser gerida, dentro desse 

discurso de autocontrole, por cada indivíduo, segundo seus próprios critérios, fomentando a 

noção e a prática da individualidade a partir desse “leque de opções”. 
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Sendo assim, em contrapartida, o adoecer (o oposto do que se entende por saúde na 

pós-modernidade), pode ser considerado como uma perda do controle ou da “soberania do 

indivíduo sobre si mesmo”, nos termos de Foucault (2007), ou seja, como uma espécie de 

quebra do que se almeja no cuidado de si. E essa percepção do que é a saúde, e também a 

doença, não é, tampouco, uma noção singular no decorrer da história, mas sim, como afirma 

Czeresnia et al (2013, p. 58) “o resultado da interação de diversas forças e ideologias”. 

São exemplos de tais forças e ideologias tanto o que já foi mencionado neste 

subcapítulo sobre o que faz um indivíduo quando é acometido por uma dor de cabeça em seu 

dia de trabalho, como os usos que se fazem do termo em programações midiáticas como o 

programa “Bem-estar”, por exemplo, que, diariamente, transmite as chamadas “dicas de saúde” 

para os telespectadores, fornecendo também dados de novas pesquisas que podem determinar 

que certos alimentos que até então eram considerados benéficos à saúde já não o seriam 

considerados assim. 

Ainda na mídia, a publicidade de medicamentos, apesar de, por determinação das 

regulamentações vigentes não poderem indicar os medicamentos como promotores da saúde 

em si, a associam em suas representações à disposição, produtividade e à própria felicidade, 

como será melhor desenvolvido nos próximos capítulos deste trabalho. 

Tampouco estão isentas dessas disputas, pesquisas científicas amplamente difundidas 

e tomadas como “verdades” por entidades científicas e midiáticas, como o caso divulgado 

recentemente2 das pesquisas que teriam sido financiadas pela indústria de alimentos e bebidas 

para amenizar as conclusões a respeito da grande influência do açúcar em problemas cardíacos, 

por exemplo. 

Posto isso, pode-se dizer que a procura de práticas terapêuticas como a realização de 

exames constantes, o uso de medicamentos mesmo antes dos sintomas se manifestarem por 

completo ou a busca de diagnósticos por porta-vozes diferentes de um profissional de saúde (o 

“Dr. Google”, na linguagem popular), podem representar também, então, uma forma de busca 

ou de retomada do controle sobre si. Tem-se aí outras práticas que reiteram condutas 

individualistas e a própria ideia de um corpo medicalizado, no sentido, como colocado em outro 

momento desta dissertação, de um corpo que procura métodos terapêuticos e substâncias 

medicamentosas com razões distintas da cura da doença de que o sujeito acredita estar 

convalescendo. 

 
2 Fonte: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/09/industria-do-acucar-influenciou-pesquisa-

cientifica-aponta-estudo.html  

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/09/industria-do-acucar-influenciou-pesquisa-cientifica-aponta-estudo.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/09/industria-do-acucar-influenciou-pesquisa-cientifica-aponta-estudo.html
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A experiência da saúde e da doença se transforma com os recursos desenvolvidos para 

diagnóstico e tratamento. As prescrições médicas são incorporadas à ideia de corpo, à 

forma como este é percebido no decorrer da história. À medida que as práticas e 

produtos provenientes do conhecimento médico se multiplicam, se disseminam e se 

intensificam, o corpo é cada vez mais medicalizado. Assim, a vida privada, as relações 

humanas, a própria existência, é cada vez mais, modulada por prescrições e 

dispositivos da tecnologia médica. (CZERESNIA et al, 2013, p. 19) 

 

Se as preocupações consigo mesmo foram compreendidas na antiguidade como 

cuidados com a alma (FOUCAULT, 2007), na contemporaneidade é possível que essa 

preocupação tenha sido deslocada para os cuidados com o corpo. Diante dos relatos sobre saúde 

e felicidade na sociedade de consumo apresentados por Lipovetsky e Czerezinia et al., pode-se 

dizer que a saúde, na pós-modernidade/contemporaneidade, também se refere a esse cuidado 

de si corporal, no sentido de prazer imediato, via sensorial e não via espiritualidade ou 

intelectualidade. Além disso, pode-se sugerir que tal noção também está atualmente associada 

ao bem-estar em geral, inclusive através do consumo de bens diversos. 

Apesar dos cenários relacionados ao conceito de saúde – transversalidade do tema da 

saúde, isto é, passar a expandir essa preocupação para todas as áreas da vida e ter ligado a cada 

fase da vida um cuidado médico específico (fenômeno que será melhor desenvolvido no 

próximo capítulo), busca constante pela superação de si, associação de bens de consumo à 

saúde, individualismo a partir da noção do risco, dentre outros – não há como um sujeito ser 

saudável, na prática, sem os percalços que são inerentes à vida humana: “Uma vida saudável 

não pode excluir tensões, uma vez que viver envolve um constante dinamismo nas relações.” 

(CZERESNIA et al, 2013, p.13). 

Apesar dessa configuração hegemônica do conceito de saúde defendida neste capítulo, 

a qual passou por variações ao longo da história e se tornou amplamente difundida no 

imaginário do sujeito pós-moderno com via representações sociais, midiáticas ou não, é 

importante mencionar os estudos sobre promoção da saúde, sobretudo por parte da medicina 

social, que apresentam novas conceituações e vieses concernentes a sentidos que extrapolam as 

noções pós-modernas já abordadas. São alguns exemplos aquelas que pesquisam temas 

relacionados ao direito à saúde, a formação dos profissionais das áreas médicas, autonomia dos 

pacientes frente a uma nova concepção da saúde ou ainda percepções sobre educação em saúde. 

A cultura individualista da contemporaneidade pode favorecer, por exemplo, menor 

participação do Estado enquanto ente responsável pela manutenção e promoção da saúde da 

população, uma vez que a qualidade de vida, advinda inclusive de políticas sociais dos 
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governos, representa parâmetro relevante para a manutenção e melhoria da saúde. É nesse 

sentido que “condições de vida e saúde” se inter-relacionam (CZERESNIA et al, 2013, p. 76). 

Portanto, a concepção pós-moderna individualista de saúde é a de que o indivíduo, por 

si só, realiza a gestão e manutenção de seu bem-estar (associado à saúde), bem como a ideia de 

que saúde é estar sempre em movimento, buscando a superação de si constantemente. Esse 

último sentido pode ser levantado não só a partir das reflexões de Foucault sobre o “cuidado de 

si” contemporâneo, mas também diante das análises de Bauman (2001) a respeito do quanto o 

sujeito pós-moderno busca constantemente a “aptidão” em vez de a saúde tradicional. Dessa 

forma, como já colocado, bens de consumo e atividades de sua esfera privada seriam 

importantes ferramentas que garantiriam sua saúde. 

Para Bauman (2001), “aptidão” consiste em uma postura de não ficar parado, 

mostrando-se constantemente ativo, em movimento, sempre aberto a uma nova oportunidade 

que pode surgir dentro do contexto de multiplicidade e mutabilidade da pós-modernidade. Essa 

conduta favorece também a noção de sujeito produtivo, sempre apresentando resultados 

inovadores por fazer uso das oportunidades que surgem, o que se aplica inclusive ao campo do 

trabalho. 

Como exemplo pode ser citado um perfil de sujeito comumente retratado em peças 

publicitárias, que tem um dia agitado no trabalho, com muitas atividades, mas, mesmo quando 

chega em casa, no fim do dia, não para suas atividades, tendo disposição ainda para sair e 

participar de atividades diversas, em muitas peças publicitárias, apoiados por fármacos 

diversos, desde complementos vitamínicos até analgésicos. Ou ainda, aquele que 

constantemente se põe à prova para sempre superar seus próprios limites, não permitindo que 

dores ou cansaços o “parem”.  

Tais visões se opõe ao já discutido sentido holístico de saúde, que considera essencial 

para se tornar um indivíduo saudável se dão a partir dos percalços que são as tensões cotidianas 

originadas a partir da vivência humana. 
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2. A MEDICALIZAÇÃO DA SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

Após as discussões anteriores a respeito das concepções de saúde na sociedade Pós-

Moderna, neste capítulo serão apresentados dados sobre a presença da indústria farmacêutica 

no Brasil, as maiores empresas desse ramo e seus investimentos em esforços de cunho 

publicitário. 

No segundo subcapítulo desta unidade será apresentado e discutido o conceito de 

medicalização da sociedade e suas relações com a sociedade pós-moderna. Além disso, poderá 

ser compreendida em que medida a mídia e suas produções se relacionam com esse conceito. 

Na última parte deste capítulo, será discutida a presença das temáticas da saúde nos 

diversos suportes midiáticos e a participação da publicidade de medicamentos nesse contexto. 

 

 2.1 A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NO BRASIL 

Para posterior compreensão acerca das mensagens publicitárias de medicamentos, é 

necessário conhecer mais a respeito dessa indústria, que, segundo a publicação Kantar IBOPE 

Media de 2017, se consolidou como o quinto maior investidor em publicidade no mercado 

brasileiro. A tabela abaixo indica os dez setores que mais realizaram investimentos publicitários 

no período de janeiro a junho do ano de 2017, em comparação com o mesmo período do ano 

anterior. (KANTAR, 2017) 

 

Tabela 1: Investimento publicitário por setor econômico. Fonte: Kantar IBOPE Media 2017 - Monitor Evolution 

Ao contrário da tendência observada em seis dos dez setores mostrados (que 

mantiveram ou reduziram os valores investidos), o setor farmacêutico teve um acréscimo de 
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1,6% nos investimentos em publicidade, o que representa 1,03 bilhões de reais a mais dedicados 

à publicidade, contrariando a tendência de decréscimo dos demais setores. A relação dessa 

indústria com os diversos dispositivos midiáticos será abordada em profundidade nos próximos 

itens deste trabalho. 

O aumento nos montantes dessa indústria, porém, não se resume aos investimentos 

apresentados acima. Nos últimos anos, os lucros do setor têm sido expressivos, como poderá 

ser visto na pesquisa a seguir, obtida a partir do relatório da entidade setorial Interfarma 

(Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa) do ano de 2017. Na tabela abaixo, referente 

ao ano de 2017, o mercado farmacêutico brasileiro se apresenta como o sexto (6º) maior do 

mundo, uma posição acima da mesma pesquisa realizada em 2012. O termo “index” da tabela 

se refere à porcentagem desses mercados com relação ao maior mercado farmacêutico do 

mundo, o dos Estados Unidos. (KANTAR, 2018) 

 

Tabela 2: Ranking dos mercados farmacêuticos. Fonte: Guia Interfarma 2018 

A mesma pesquisa fez uma projeção para o ano de 2022, na qual o Brasil avança uma 

posição, com previsão de que, nesse ano, o país seja o quinto maior mercado farmacêutico, 

ultrapassando a França, que ocupa atualmente essa posição. 

A mesma publicação – Interfarma (2016) – divulga, ainda, a lista das indústrias que 

configuram os maiores montantes em vendas no Brasil. Das quinze primeiras empresas que 

representam os maiores lucros desse setor em constante ascensão, oito são brasileiras (Aché, 

EMS Pharma, Europharma, Neoquímica, Biolab Sanus Farma, Libbs, Medley3 e Cimed) e sete 

 
3 A Medley apesar de pertencer ao Grupo Sanofi, foi fundada no Brasil 
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de capital originário estrangeiro (Sanofi – França-, Novartis – Suíça-, Bayer Pharma – 

Alemanha-, Pfizer, Boehringer Ing – Alemanha - e Astrazeneca – Suécia/Reino Unido). 

 

Tabela 3: Ranking das indústrias farmacêuticas por faturamento (em bilhões). Fonte: Guia Interfarma 2018 

As cinco primeiras possuem lucros que, somados, ultrapassam os 13 bilhões de reais 

e possuem em sua carteira de fármacos comercializados diversos medicamentos isentos de 

prescrição médica (aqueles cuja compra não demanda de prescrição médica), os MIPs. A 

primeira do ranking, Aché, é uma empresa brasileira que produz, além de medicamentos 

genéricos, outros fármacos como Sorine, Decongex e Flogoral. 

A segunda empresa líder em faturamento é a EMS Pharma, multinacional brasileira 

que também produz medicamentos genéricos, assim como Bromil, Energil C e Calciginol). A 

terceira empresa da listagem, Sanofi, foi fundada na França e é produtora de medicamentos 

genéricos, além de outros como Dorflex – objeto desta pesquisa – Novalgina e Pharmaton). A 

brasileira Europharma, fabricante de medicamentos como Proflam, Novafibra e Moviment C), 

ocupa a quarta posição no ranking e a quinta empresa é a Neoquímica, também brasileira, que 

produz medicamentos genéricos, assim como outros tais como Neosoro, Flomicin e Doralgina). 

A japonesa Takeda, produtora do medicamento Neosaldina – também objeto deste 

trabalho – aparece em décimo primeiro lugar em faturamento, avançando uma posição frente 

ao ano anterior, quando era a décima segunda empresa farmacêutica com maior faturamento no 

mercado brasileiro. 

A publicação fornece, ainda, o ranking de medicamentos mais vendidos, que 

acompanha o crescimento do mercado, conforme pode ser notado na tabela abaixo: 
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Tabela 4: Ranking dos medicamentos mais vendidos no Brasil. Fonte: Interfarma 2018. Fonte: Guia Interfarma 

2018 

Na listagem, os medicamentos Dorflex e Neosaldina, cujas peças publicitárias serão 

objeto deste trabalho, ocupam o primeiro e quarto lugar, respectivamente, posicionando-se 

enquanto os dois medicamentos com indicação para dor de cabeça mais vendidos no país. O 

medicamento Addera D3 (MIP) - suplemento vitamínico à base de vitamina D e indicado para 

a prevenção do enfraquecimento ósseo -, até o ano de 2016 não se encontrava entre os cinco 

fármacos mais vendidos do país4.  

Além da Interfarma, entidade propagadora do relatório a partir do qual foram liberados 

os dados acima, há outras entidades setoriais que fazem parte do universo farmacêutico. É o 

caso de organizações como a ABIFARMA (Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica), 

ABRAFARMA (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), além da ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que determina critérios qualitativos para a 

comercialização de medicamentos, além de regulamentações específicas para sua 

comercialização, junto a outros órgãos que serão tratados em detalhes no próximo capítulo. 

Os altos volumes de venda desses fármacos, aliados a investimentos publicitários que 

figuram entre os maiores dentre os demais setores da economia, apontam para a importância de 

se voltar um olhar atento às temáticas que envolvem esse fazer publicitário voltado para 

fármacos. 

 
4 No ano em que os objetos deste trabalho foram definidos (2017), as pesquisas disponíveis, faziam referência ao 

período até o ano anterior (2016) e indicavam Neosaldina como o segundo MIP mais vendido do Brasil até o então, 

de modo que o medicamento Addera D3 entra no ranking apenas a partir do ano seguinte. 
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Além desses fatores, se faz necessária também uma análise acerca dos processos que 

atravessam a sociedade que abarca essas intervenções mercadológicas. O próximo subcapítulo 

se dedicará a compreender os processos de medicalização da sociedade, conceito relevante que 

apoiará as próximas discussões desta pesquisa. 

 

2.2 A SOCIEDADE MEDICALIZADA PÓS-MODERNA: CONCEITOS E FATORES 

INFLUENCIADORES 

Neste subcapítulo serão abordados os conceitos de medicalização e as construções 

históricas e políticas que viabilizaram esse processo. Para essa compreensão, leituras como a 

do autor Michel Foucault (2007, 2010) e artigos de Rafaela Zorzanelli (2014, 2018) sobre essas 

formações serão estudados, embasando discussões futuras deste trabalho, que tratarão dos 

significados disseminados pelas peças publicitárias de medicamentos analisadas nesta 

dissertação.  

Desde as primeiras discussões sobre medicalização, múltiplos sentidos foram 

trilhados. O filósofo francês Michel Foucault (2007), em “História da sexualidade 1: A vontade 

de saber”, discorre sobre as diversas transformações no modo com que o poder era exercido 

sobre a vida das pessoas pelas forças hegemônicas das sociedades. Cabe discutir melhor essa 

abordagem antes de apresentar os conceitos aqui adotados para medicalização. 

Na Idade Média (período compreendido entre os séculos V e XV) o poder do soberano 

se referia ao “direito de causar a morte ou de deixar viver” (FOUCAULT, 2007, p. 148), ou 

seja, a permitir ou não a continuidade da vida. Esse poder era exercido, ainda, sob a forma de 

apropriações de posses diversas de seus súditos, o que poderia resultar, em última instância, na 

tomada da própria vida, como colocado acima. 

Se, durante a Idade Média, o poder sobre as pessoas se dava sob essa forma de retirada 

ou não da vida, durante a modernidade grandes transformações se deram sobre esses 

instrumentos de controle, cabendo ao Estado não mais regular quem deveria ou não permanecer 

vivendo, mas a forma com que essa vida deveria se dar. Desse modo, a tomada de bens passou 

a ser, não mais a principal, mas sim uma outra opção de controle do outro dentro de todo o 

aparato utilizado pelos dispositivos de poder. 

O autor, em Microfísica do Poder (2007), conceitua “dispositivo” enquanto “conjunto 

decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, 

decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. 
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O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos.” (FOUCAULT, 2007, p. 

244). 

Essas elaborações constituem uma nova forma de poder e dominação sobre a vida, ou 

um biopoder, de modo que a ameaça da morte se torna mais distante, uma vez que as tecnologias 

de saúde se encontram, aparentemente, mais disponíveis com o desenvolvimento científico-

social. 

A noção de saúde e seus “indicadores” de controle se apresenta, então, como elementos 

importantes dessas transformações. Esse novo mecanismo de controle e gestão política da vida, 

ou o biopoder, favoreceu o avanço capitalista, uma vez que, nas palavras de Foucault, promoveu 

a “inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos 

fenômenos de população aos processos econômicos.” (2007, p. 153). Assim, o controle poderia 

se dar, também, por meio desse dispositivo. 

Feitas essas considerações, parte-se para a explicação do conceito de “medicalização”. 

O artigo de pesquisadores do Instituto de Medicina social da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rafaela Zorzanelli et al (2013), agrupa alguns dos sentidos do termo, a partir de autores 

como Peter Conrad, Irvin Zola, Frank Fured e Deborah Lupton. 

Tendo em vista a diversidade dessas significações, tais divisões de usos do conceito 

serão mais amplamente discutidas a seguir, a partir de suas abordagens sobre o tema e sua 

leitura sobre autores que discutem os processos de medicalização. A partir dessas discussões, 

quando acionado o conceito em questão neste trabalho, será apontado, portanto, a qual sentido 

a análise especificamente se refere, uma vez que ao longo da construção do termo, outros 

sentidos foram sendo atribuídos 

Um dos sentidos possíveis para o conceito, e abordado por Zorzanelli et al (2013), 

remete ao deslocamento das práticas biopolíticas estatais para, nas palavras de Michel Foucault 

(em conferência ministrada no Brasil em 1974) os chamados “Estados médicos abertos”. O 

autor explica em seu texto, que a partir do século XIX se multiplicam literaturas a respeito da 

saúde, com o que seria uma “moral do corpo”, com ampla disseminação dos ideais de limpeza 

e higiene associados a uma boa saúde. Nas palavras do autor: 

O conceito de limpeza, de higiene como limpeza, ocupa um lugar central em todas 

essas exortações morais sobre a saúde. São abundantes as publicações que insistem 

na limpeza como requisito para gozar de boa saúde, ou seja, para trabalhar a fim de 

que os filhos sobrevivam e, por sua vez, assegurem o trabalho social e a produção. A 

limpeza é a obrigação de garantir uma boa saúde ao indivíduo e àqueles que o rodeiam. 

(FOUCAULT, 2010, p. 169) 
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Assim, a sanitarização e suas ações, se apresentam como um dos significados possíveis 

para o conceito de medicalização, como a associação da limpeza a uma boa saúde e a 

responsabilização dos indivíduos por uma higiene em prol do coletivo. 

Um outro sentido possível para o termo, é a classificação de comportamentos 

desviantes enquanto transtornos médicos. Nesse sentido, comportamentos sociais 

compreendidos como desviantes passam a ser assimilados enquanto uma condição demandante 

de intervenção médica. Esse sentido não possui, em si ou em sua aplicação imediata, juízo de 

valor, uma vez que, como afirma a autora, pode promover aceitação social de sujeitos antes 

submetidos a estigmas sociais. 

Um terceiro sentido arrolado por Zorzanelli et al (2013) é o do uso dos saberes médicos 

para práticas de controle social, ou o “imperialismo médico”. Esse sentido abarca um caráter 

monopolizante dos saberes médicos. Segundo a autora, essa tese pode ser discutida, uma vez 

que, feita uma revisão do autor que sustentou uma das principais obras desse tema sobre seu 

texto original (Ivan Illich), o poder médico teria deixado de ser o único (ZORZANELLI, 2014, 

p. 1862). 

O quarto sentido destacado para o conceito “medicalização” será o que ressalta que 

esse processo levando em conta fatores outros que, não necessariamente, aqueles englobados 

no campo médico, como características sociais e culturais, por exemplo.  

Para este trabalho, tendo em vista as peças publicitárias, criadas para promoção de 

medicamentos e a participação crescente das produções midiáticas sobre esferas diversas da 

sociedade, pode ser entendido este como o principal conceito de medicalização abarcado nesse 

território. Uma vez que a medicina constitui uma instituição importante para a sociedade 

ocidental, esse conceito identifica a presença de múltiplos atores médicos e não médicos, a 

mídia se mostra como um desses atores.  

Assim, a mídia atuaria como um ator fora da medicina, porém relevante dentro do 

contexto da medicalização, marcando, ainda, a pertinência de reflexão sobre suas produções 

por conta de atores não médicos que contribuem para esse processo. 

Tendo em vista as produções voltadas para a promoção de medicamentos, esse 

conceito de medicalização pode ser lido como um conjunto de comportamentos estimulados 

tanto por grupos empresariais e aspectos culturais e sociais de uma sociedade, quanto por 

concepções subjetivas do indivíduo, que se referem a ele usar medicamentos e outros processos 

voltados ao que esse indivíduo entende por saúde, mas que não necessariamente são os que 

mais poderiam erradicar o mal-estar que ele está sentindo. 
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Sobre esse ponto, se faz necessário refletir também sobre o que não seria 

medicalização na sociedade, uma vez que até mesmo eventos simples como incluir uma dada 

alimentação para ter mais saúde pode ser visto como uma atitude medicalizada. Medicalização 

pode ser entendida, então, como um processo transversal. 

Do mesmo modo, quando a pessoa adota práticas para aprimorar saúde sugeridas por 

sistemas hegemônicos industrial como os laboratórios farmacêuticos e mídia hegemônica, esta 

estaria também dentro do registro da medicalização. 

Essa formulação será utilizada, pois a visão negativa do conceito de medicalização 

estaria associada a esses sistemas (mercadológicos), já que são eles que fazem parte de uma 

lógica industrial, que, por seu próprio conceito, está buscando, principalmente, o lucro e, não 

necessariamente, a saúde. Ou seja, inserindo a saúde em uma lógica de mercadoria, tendo em 

vista, principalmente, um retorno financeiro. 

Se esse é o objetivo desses atores sociais, é possível, ainda, que eles não se preocupem, 

exatamente, com a saúde o sujeito, mas sim com outras questões de ordem financeiras. Por 

exemplo, usar o medicamento para ser mais produtivo é uma das representações da saúde na 

mídia, o que contribui para a medicalização da sociedade, que fazer uso de medicamentos 

sugeridos pelos grandes sistemas hegemônicos sem de fato precisar deles para sanar um mal-

estar vivido. 

Zorzanelli et al (2013) mostra a importância de se destacar que vários desses sentidos 

foram desenvolvidos em obras europeias ou norte-americanas, cabendo uma análise específica 

a partir do conceito brasileiro. Convém observar, portanto, que acionar o conceito de 

medicalização, em si, não carrega consigo juízo de valor, uma vez que são múltiplos os sentidos 

possíveis para o termo. 

Por exemplo, a medicalização apresenta a possibilidade de representar benefícios aos 

sujeitos, dependendo do viés a partir do qual se vê o processo, como é o caso de condições, 

antes consideradas comportamentos tidos como desviantes (então considerados como um 

desvio social), serem levados para o campo médico, o que reduziria o estigma sobre o sujeito. 

Dessa forma, ao uso do termo cabe o complemento sobre a qual dos sentidos a colocação se 

refere. 

É importante, ainda, reforçar que a medicalização não se relaciona, necessariamente, 

ao uso de medicamentos ou à automedicação. Apesar disso, esse fenômeno pode fomentar essas 

ações, uma vez que apresenta como um dos seus sentidos, o entendimento de fenômenos 

culturais e sociais enquanto transtornos passíveis de ação médica. 
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2.3 MÍDIA E SOCIEDADE MEDICALIZADA: VISÃO GERAL 

Depois de já terem sido apresentadas nesta dissertação as características do fenômeno 

da medicalização, seus amplos sentidos e efeitos na sociedade pós-moderna, serão abordadas 

neste momento as relações entre a mídia, em suas mais diversas manifestações, e esse processo 

de medicalização em curso, latente nas sociedades ocidentais contemporâneas. 

Neste primeiro momento, serão apresentados dados do mercado midiático, 

relacionados aos diversos suportes de mídia. Essas informações são relevantes, na medida em 

que revelam as principais mídias acessadas dentro do universo pesquisado, informações que 

podem fornecer informações sobre o perfil e as tendências de consumo midiáticas na atualidade. 

Informações obtidas através da Pesquisa de Mídia realizada pelo SECOM 

(departamento de opinião pública do governo federal brasileiro) no ano de 2016 entre os dias 

23 de março e 11 de abril, revelaram, dentre outros dados, o meio de comunicação mais 

utilizado para obter informações a respeito do que acontecia no país. Segundo a pesquisa, 63% 

dos entrevistados afirmaram, como primeira menção, ser a televisão o principal meio de 

comunicação utilizado para esse fim, enquanto 26% dos questionados afirmou, como primeira 

menção, ser a internet o principal meio. (SECOM, 2016). 

Essa pergunta do questionário era aberta e os entrevistados foram incentivados a dar 

mais de uma resposta sobre o meio de comunicação mais utilizado para fins de obter 

informações sobre acontecimentos diversos. Quando somadas as primeiras e segundas menções 

de cada meio de comunicação, televisão e internet permanecem em primeiro e segundo lugar, 

respectivamente. É o que aponta a tabela a seguir: 

 

Tabela 5: Meios de comunicação principais para acesso a notícias. Fonte: SECOM (2016) 
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Informações fornecidas pela PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de temática 

“Acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2017” 

oferecem mais informações a respeito do uso das diversas mídias no Brasil, com dados 

referentes ao quarto trimestre do ano de 2017. Os dados da pesquisa se referem a lares 

particulares permanentes, ou seja, aqueles que são residência dos moradores entrevistados, com 

seu uso dedicado unicamente à habitação (IBGE, 2018). 

A pesquisa revelou que 96,7% dos lares entrevistados tinham aparelhos televisores, 

enquanto no ano anterior esse número era de 97,2%. O decréscimo se repetiu no dado referente 

à existência de microcomputadores e tablets, que, em 2017, estavam presentes em 43,4% 

(computadores) e 13,7% (tablets) das casas, ao passo que, em 2016, representava 45,3% 

(computadores) e 15,1% (tablets) dos domicílios abordados (IBGE, 2018). 

Se é notado decréscimo na quantidade de aparelhos televisores nas residências, que 

podem se dar por razões diversas que não configuram recorte deste trabalho, o acesso à internet 

se mostra crescente em algumas residências, com aumento de mais de cinco pontos percentuais, 

passando de 69,3% de uso no ano de 2016 para 74,9% no ano de 2017. Esse uso foi notado 

tanto nas áreas urbanas como nas rurais (em 2016 o uso em áreas urbanas e rurais era de 75% 

e 33,6%, respectivamente e em 2017 aumentou para 80,1% e 41%, respectivamente). Tais dados 

foram sistematizados na tabela abaixo, construída para este trabalho com as informações 

fornecidas pela pesquisa supracitada, do IBGE (2018): 

 

Tabela 6: Uso de meios de comunicação no Brasil. Fonte: IBGE (2018) 

 

Tabela 7: Acesso à internet no Brasil. Fonte: IBGE (2018) 

2016 2017

Televisão 97,2% 96,7%

Tablet 45,3% 43,4%

Acesso à internet 15,1% 13,7%

Uso de meios de comunicação

2016 2017

Dados nacionais 69,3% 74,9%

Apenas áreas urbanas 75% 80,1%

Apenas áreas rurais 33,3% 41,0%

Acesso à internet
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Apesar das reduções percentuais na existência de aparelhos de TV e aumento do uso 

de internet, é importante ressaltar que esse meio de comunicação ainda é de uso majoritário da 

população brasileira. Não obstante, como notado, vem crescendo o uso da internet nas 

residências, o que traz consigo a importância de refletir também sobre esse uso midiático, 

análise que será mais amplamente elaborada no capítulo 4 deste trabalho. É possível que o uso 

da televisão nos últimos três anos, tempo decorrido desde a realização da pesquisa, tenha 

diminuído ainda mais, apesar de, como dito, possivelmente, ainda representar o meio de 

comunicação mais utilizado pelos usuários. 

A temática da saúde está presente nas programações e pautas compartilhadas e 

abordadas nesses meios, como é o caso de programas de televisão dedicados exclusivamente 

ao tema – como o Bem-Estar, da TV Globo – ou matérias em outros conteúdos televisivos ou 

impressos, com publicações também dedicadas exclusiva ou parcialmente ao tema – como a 

revista Saúde, da Editora Abril. 

No site de notícias G1, portal de notícias online da Rede Globo, por exemplo, há uma 

sessão exclusivamente dedicada ao tema “bem estar”5, que reúne notícias relacionadas à saúde, 

qualidade de vida, longevidade, alimentação, além de notícias a respeito de surtos de doenças 

como a dengue, dentre outros. Mais uma vez, portanto, como ressaltado anteriormente, no 

capítulo 1, o “bem-estar” é associado diretamente à própria saúde. 

São múltiplas, ainda, as publicações informais a respeito da saúde. O tema, inclusive, 

é alvo constante de notícias falsas, ou as “fake News”. Segundo dados publicados em notícias 

do jornal Estadão a respeito dessas notícias, estudo feito por pesquisadores do MIT (Instituto 

de Tecnologia de Massachussets, nos Estados Unidos, publicado na revista Science), esse tipo 

de notícia tem 70% a mais de chances de serem propagadas do que as notícias verdadeiras. 

Como mostrado na matéria, apesar de discordar da porcentagem mostrada pelo estudo 

(uma vez que, para ele, não havia dados suficientes para tal conclusão), o pesquisador da 

Universidade de São Paulo Pablo Ortellado, afirma uma conclusão relevante do estudo: a de 

que notícias de teor mais apelativos ou que apelem mais para os sentimentos políticos das 

pessoas possuem chances de serem compartilhadas mais vezes. (CASTRO, 2018) 

O tema das notícias falsas ganhou ainda maior destaque quando, nas eleições 

presidenciais do ano de 2018, grande número de publicações falsas de cunho político tiveram 

forte circulação em redes sociais, como Facebook (com publicações em grupos e em perfis 

pessoais – este aplicativo se organiza por meio de uma “linha do tempo” de cada usuário) e 

 
5 https://g1.globo.com/bemestar/  

https://g1.globo.com/bemestar/
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Whatsapp (aplicativo para smartphone que permite a troca de mensagens diretamente para um 

usuário, através de mensagens enviadas para usuários ou grupos de usuários da rede). 

A relevância do compartilhamento de informações por este meio tornou-se notória, 

ainda, quando uma reportagem investigativa feita por repórter da Folha de São Paulo apontou 

a possível existência de compra de pacotes de dados por diversas empresas para propagação de 

mensagens contra o então candidato à presidência Fernando Haddad e o Partido dos 

Trabalhadores (PT), em prol do então candidato e atual presidente de extrema direita do país, 

Jair Bolsonaro, prática ilegal, uma vez que se configuraria doação de campanha por empresas 

e não declarada, fato proibido pela legislação eleitoral vigente. (MELLO, 2018) 

Tais acontecimentos demonstram a crescente importância dada às novas mídias e 

plataformas, como celulares e WhatsApp6, tanto para propagação de informações, como para 

tentativas diversas de convencimento da opinião pública em geral. 

Dentro deste cenário, compartilhamento de mensagens com temáticas de saúde é 

constante e, em muitos casos, responsável pela propagação de notícias falsas. Estudos do 

Ministério da Saúde brasileiro divulgadas pela Folha de São Paulo no ano de 2018, mostram 

que em média, por dia, são propagadas 14 notícias falsas, em média, relacionadas à saúde. O 

assunto das notícias passa desde vacinas, alimentação (normalmente relacionadas a alguma 

denúncia ligada ao tema ou a benefícios excessivos de certos tipos de alimentos ou práticas 

alimentares), ou, ainda, a medicamentos de efeitos milagrosos. Ainda segundo a publicação, no 

passado, esse tipo de notícia era mais amplamente propagado por sites na internet, porém hoje 

tem como principal meio propagador as próprias redes sociais, como WhatsApp e Facebook. 

Devido a fatos como esse, foi lançado pelo ministério da saúde, no ano de 2018, um 

canal de comunicação, chamado “Saúde sem fake News”, disponível no endereço 

“http://portalms.saude.gov.br/fakenews”, através do qual a população poderia enviar as notícias 

ou mensagens que havia recebido para que se respondesse se a informação era verdadeira ou 

não. As respostas sobre a veracidade das informações poderiam ser visualizadas também no 

site no Ministério da Saúde. 

Afirma-se que uma das consequências da disseminação de informações falsas é, por 

exemplo, a redução da imunização por meio das vacinas. No ano de 2018, verificou-se grande 

número de notícias falsas a respeito da vacina contra febre amarela, cuja campanha de 

vacinação foi realizada pelo país, doença que teve inúmeros casos nesse ano. 

 
6 Aplicativo de celulares utilizado para troca de mensagens entre usuários individualmente ou em grupos. 

http://portalms.saude.gov.br/fakenews
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Um município fortemente afetado pela doença no Rio de Janeiro foi Angra dos Reis, 

especialmente na localidade da Ilha Grande, que, apesar contar com a vacina disponível nos 

postos de saúde, obteve pouca adesão e procura pela imunização. Segundo o secretário de saúde 

da localidade, muitas pessoas estavam com medo da vacina por conta de notícias falsas que 

haviam acessado, que remetiam a efeitos colaterais e outras doenças que poderiam ser 

ocasionadas em decorrência da vacinação. (GAZETA ONLINE, 2018). 

Assim, como visto, as diversas manifestações midiáticas se relacionam às temáticas 

da saúde por meio de diversos pontos de contato, sendo notória a importância das mídias no 

contexto político e social contemporâneo. 

A indústria farmacêutica também se relaciona com essa lógica, na medida em que são 

amplos os investimentos desse setor em publicidade. Como apontam os dados da tabela a seguir, 

diversos ramos relacionados a tratamentos de saúde se posicionam como grandes investidores 

de verbas em publicidade: em 15ª posição está a categoria de tônicos fortificantes ou vitaminas, 

em 19ª serviços de saúde, em 23ª outros tipos de medicamentos e em 27ª posição, medicamentos 

indicados para o aparelho digestivo. 

 

Tabela 8: Investimento publicitário por categoria do anunciante. Fonte: Kantar IBOPE Media 2017 - Monitor 

Evolution 
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Além dos dados por categoria da empresa anunciante, informações da tabela acima, a 

publicação Kantar Ibope Media (2017) fornece quais são as empresas que protagonizam os 

investimentos publicitários. Das dez empresas que mais investiram em anúncios em 2017, cinco 

vendem algum tipo de medicamento ou são exclusivamente dedicadas a essa categoria: 

Hypermarcas (atualmente Hypera Pharma)7, Genomma, Procter e Gamble, Ultrafarma e 

Divcom Pharma Nordeste: 

 

Tabela 9: Investimento publicitário por anunciante. Fonte: Kantar IBOPE Media 2017 - Monitor Evolution 

O laboratório mexicano Genomma, responsável por marcas como cicatricure, Asepxia 

e Proctan, transita entre os primeiros lugares no ranking das empresas que mais investiram em 

verbas publicitárias. Segundo dados do mesmo instituto de pesquisa (Kantar IBOPE Media), 

no ano de 2013, dado mais antigo disponível na plataforma, a empresa esteve em 3º lugar em 

investimentos, posição que se repete no ano de 2014. Contrastantemente, nos os anos de 2015 

e 2016, a empresa atingiu a liderança entre as empresas anunciantes, com investimentos de R$ 

3,9 e R$ 3,4 bilhões, respectivamente. Os dados disponíveis relativos ao ano de 2017 são 

referentes ao período de janeiro a junho, quando o laboratório permaneceu na liderança. 

A própria apresentação da empresa em seu site oficial (genommalab.com/br/), destaca 

os investimentos em publicidade feitos pelo laboratório: “somos uma multinacional presente 

em mais de 15 países e nos destacamos, dentre os vários pontos, pelo sucesso de nossas marcas 

e campanhas publicitárias com alto investimento em mídia.” (site Genomma, 2019). 

Um dado sobre esse laboratório, apontado em reportagem da revista Exame 

(https://exame.abril.com.br/revista-exame/a-receita-mexicana/), em edição de agosto de 2015, 

consiste nos altos investimentos publicitários das marcas do laboratório em publicidade. 

Segundo a matéria, o fundador do laboratório era responsável por uma empresa de comerciais 

no México, país de origem da empresa e mudou de ramo de atuação em 1996, fundando a 

 
7 Mudança ocorrida no ano de 2018, quando a empresa optou por focar exclusivamente no mercado farmacêutico. 

Anteriormente, a empresa atuava também nos ramos de higiene pessoal, beleza e alimentação. 

https://exame.abril.com.br/revista-exame/a-receita-mexicana/
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empresa Genomma, que no Brasil conta com diversas celebridades para as peças publicitárias, 

como o cantor Luan Santana, e as apresentadoras de televisão Maria Gabriela, Xuxa e Mariana 

Ximenes. 

Nota-se também através da publicação da revista Exame, que até o ano de 2015 a 

empresa anunciava exclusivamente na Rede Record de Televisão, época em que começou a 

anunciar também na TV Bandeirantes. Através do acordo de exclusividade adotado nos 

primeiros anos da empresa no Brasil, segundo a publicação, teriam sido negociados valores de 

mídia abaixo das tabelas praticadas no mercado e a mesma estratégia teria sido adotada em 

países como Argentina e no próprio país de origem da empresa, o México. (BAUTZER, 2018). 

A matéria atribui, ainda, o sucesso de vendas dos medicamentos da empresa aos altos 

investimentos publicitários feitos, que chegariam a ter cerca de dez inserções publicitárias de 

seus produtos por intervalo comercial, por exemplo, mostrando a importância dos investimentos 

em publicidade para a empresa. (BAUTZER, 2018). 

Sobre a publicidade de medicamentos, é importante pontuar que ainda no período do 

Império no Brasil a prática já era comum, com as propagandas de remédios, como será visto 

em profundidade no próximo capítulo deste trabalho. 

Com os elementos levantados neste subcapítulo, pode-se entender que as mídias têm 

participação crescente em diversos processos que envolvem a sociedade brasileira. Apesar 

disso, não cabe, necessariamente, juízo de valor sobre essa participação, uma vez que essa 

atuação pode se dar em diversos âmbitos, podendo transitar desde a divulgação de informações 

científicas para toda a sociedade ou para retratar processos latentes, como é o caso da 

medicalização da sociedade.  

Sabe-se que não é direta a relação entre publicidade de medicamentos (propagados e 

sugerido através de diversos dispositivos de mídia) e medicalização. No entanto, cabe 

compreender os elementos abarcados nas representações, nos ideais e mensagens difundidas. 

Neste arsenal de publicidade veiculada para esta categoria de produtos, como visto 

neste subcapítulo, é possível que seus impactos sejam ampliados diante da quantidade de 

inserções, afinal, é possível que alguns desses recursos retóricos e discursivos possam estar 

relacionados a esse processo. A respeito da publicidade de medicamentos, suas estratégias e 

elementos que a constituem, o tema será mais amplamente discutido no próximo capítulo deste 

trabalho. 
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3. PUBLICIDADE E MARKETING DE MEDICAMENTOS ISENTOS DE 

PRESCRIÇÃO MÉDICA NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA MEDICALIZADA 

Neste capítulo serão discutidas as principais estratégias de marketing utilizadas pelas 

organizações e sua aproximação com as estratégias utilizadas por empresas que não requerem 

regulamentações específicas para comercialização de suas produções. 

Em seguida, serão apresentadas as principais interferências realizadas nos pontos de 

venda desses fármacos, as drogarias e farmácias. 

No terceiro subcapítulo serão apresentadas e discutidas as regulamentações e o código 

de Autorregulamentação publicitária vigentes para a venda e divulgação dos medicamentos 

isentos de prescrição médica. 

 

3.1 ESTRATÉGIAS GERAIS DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA O SETOR DE 

MEDICAMENTOS 

A publicidade, como visto anteriormente, possui grande importância dentro do 

contexto da indústria farmacêutica, dados os altos investimentos e destaque que tal ação recebe 

nesse setor. Essa técnica de comunicação, porém, localiza-se como uma tática dentro do 

marketing, que dispõe de múltiplas práticas para posicionamento das marcas nos cenários de 

vendas de medicamentos. Nesse processo, foi observado que diversas ações empregadas no 

marketing de commodities, ou produtos, bens e serviços que não demandam de uma legislação 

específica para sua comercialização, são executadas também para a divulgação de 

medicamentos, como será analisado a seguir. 

O marketing compreende diversas estratégias e táticas que se articulam dentro de 

planos estruturados os quais Philip Kotler, autor conhecido como o “pai do marketing”, define 

como “marketing gerencial” em seu livro Administração de Marketing (KOTLER, 2005): 

Quando se usa uma dimensão gerencial, o marketing é frequentemente descrito como 

“a arte de vender produtos”. Mas as pessoas se surpreendem quando ouvem que o 

mais importante em marketing não é vender! Vender é apenas a ponta do iceberg de 

marketing. (KOTLER, 2005, p. 30). 

 

Assim, objetivos outros, para além da simples venda, estariam associados aos esforços 

de marketing. Uma outra definição para o tema utilizada pelo autor declara que “Marketing é 

um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam 

e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com 

outros.” (KOTLER, 2005, p. 30). 
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O que o autor alega com essas e outras explicações dadas em obras posteriores, é que, 

na contemporaneidade, o marketing, incluindo a publicidade, têm como objetivo mais do que a 

venda em si, buscando, na verdade, alcançar sentidos que tornem a marca e o produto mais do 

que a satisfação de uma necessidade específica, por meio de roteiros que serão vistos a seguir. 

O autor estabelece divisões entre os modelos de marketing praticadas ao longo das 

fases do capitalismo. Tais modelos são segmentados como Marketing 1.0, Marketing 2.0, 

Marketing 3.0 e o recentemente divulgado, Marketing 4.0. (KOTLER, 2017). Para Kotler 

(2017), apesar dessas divisões, ainda existem atualmente práticas distintas desses modelos, 

como será visto a seguir. 

O modelo 1.0 seria, para o autor, um modelo mais focado no produto, com objetivo 

principal de escoar as produções das fábricas, demonstrado por exemplo, pela pouca 

diferenciação entre os tipos de produtos oferecidos (esse modelo teria surgido no período que 

o autor chama de “era industrial”, com o interesse de escoar as produções fabris, sem maiores 

segmentações de mercado): “O objetivo era padronizar e ganhar escala, a fim de reduzir ao 

máximo os custos de produção, para que essas mercadorias pudessem ter um preço mais baixo 

e serem adquiridas por um número maior de compradores.” (KOTLER et al, 2010, p. 3). 

Já as aplicações dos moldes 2.0 seriam mais voltadas a promover a satisfação e 

manutenção dos clientes, sendo, portanto, direcionadas para o consumidor e tendo surgido na 

chamada “era da informação”, quando a diversidade de produtos oferecidos é maior do que nos 

períodos anteriores (KOTLER, 2010). Nas palavras de Kotler et al (2010, p. 4): “Os 

consumidores de hoje são bem informados e podem facilmente comparar várias ofertas de 

produtos semelhantes.”. 

Tendo surgido a partir das aplicações dos modelos anteriores, a execução do Marketing 

3.0 seria mais direcionada para “valores” ou, para o “ser humano”, tendo como principal 

motivação, para o Kotler, as novas tecnologias da informação e comunicação. Esse modelo se 

relaciona, então, com abordagens mais emocionais e com linguagens, em geral, menos voltadas 

aos produtos, em si, valorizando ações mais direcionadas a tornar as estratégias mais 

“funcionais” ao consumidor, por exemplo, com ações de geração de conteúdo: “Como o 

Marketing 2.0, orientado para o consumidor, o Marketing 3.0 também visa satisfazer esse 

personagem. No entanto, as empresas que praticam o Marketing 3.0 têm uma contribuição 

maior em termos de missões, visões e valores apresentados ao mundo; seu objetivo é oferecer 

soluções para os problemas da sociedade.” (KOTLER et al, 2010, p. 4-5). 
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O modelo 4.0 seria uma continuidade das ideias iniciadas pelo 3.0, reforçando as 

aplicações do marketing de conteúdo, uma maior “humanização” das marcas, atribuindo 

“características de pessoas” a essas empresas, alcançando diversos canais com a mensagem da 

marca e promovendo maior engajamento, buscando o que o autor chama de os consumidores 

se tornarem “advogados”, “defensores” ou “embaixadores” das marcas (KOTLER et al, 2017, 

p. 12). Sobre a “humanização” das marcas, o autor afirma: 

Cada vez mais, as marcas vêm adotando qualidades humanas para atrair consumidores 

na era centrada no ser humano. Isso requer descobrir a ansiedade e os desejos latentes 

dos consumidores por meio da escuta social, da netnografia e da pesquisa empática. 

Para abordar de forma eficaz ansiedades e desejos, os profissionais de marketing 

precisam desenvolver o lado humano de suas marcas. Elas devem ser fisicamente 

atraentes, intelectualmente interessantes, socialmente envolventes e emocionalmente 

fascinantes, ao mesmo tempo que devem demonstrar personalidade forte e moralidade 

sólida. (KOTLER et al, 2017, p. 143). 

 

Essa lógica se reflete também na indústria farmacêutica, que vem adaptando suas 

estratégias a esses novos paradigmas. A revista UpPharma (2010), direcionada a profissionais 

da indústria farmacêutica, traz como tema “Os novos caminhos do marketing farmacêutico” e 

afirma para seus leitores a importância desse foco ser deslocado do produto para o cliente, 

afirmando:  

Conquistar a fidelidade do cliente se tornou uma tarefa muito mais complexa. 

Diferenciais do passado, como qualidade de produto e atendimento, viraram 

commodities. Com isso, os clientes utilizam critérios muito mais abrangentes e, 

muitas vezes até subjetivos, para escolher os medicamentos que vão prescrever ou 

consumir. Isso sem falar da restrição cada vez maior do Governo sobre a propaganda 

e promoção de medicamentos. (...) O foco dos negócios não está mais no custo de 

produção e no produto, mas sim no cliente. Com isso, esses profissionais precisam 

estar mais preparados para atuar dentro dessa nova realidade. (ALMEIDA, 2010, p. 

16) 

 

Desse modo, as práticas contemporâneas de marketing promovem mais do que a 

difusão de aspectos relacionados aos produtos ou marcas, mas buscando uma aproximação cada 

vez maior com esses consumidores, ao conferir às marcas características humanas em busca de 

posicioná-las próximas a esses clientes. O objetivo final é tornar esses clientes “embaixadores” 

das marcas. 

A publicidade representa uma das estratégias do conceito difundido pelo Kotler (2005) 

em outro livro – Administração de Marketing. Essas estratégias são definidas como “mix de 

marketing” ou “composto de marketing”, definido por ele como: “(...) o conjunto de 

ferramentas de marketing que a empresa utiliza para seguir seus objetivos de marketing no 

mercado-alvo” (KOTLER, 2005, p. 37). Uma dessas estratégias, conhecida como “os 4 ‘Ps’ do 
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mix de marketing”, foi criada por Jerome McCarthy em 1960 e é relatada por Kotler nessa 

publicação (2005). Os quatro ‘Ps’ são: produto, praça, preço e promoção. 

 

Figura 1: Os 4Ps do mix de marketing. Fonte: KOTLER, 2005, p. 37 

Como demonstrado na figura acima, a publicidade estaria alocada na “promoção”, 

junto à “força de vendas”, “relações públicas” e “marketing direto”, aplicadas no sentido de 

promover a marca ou produto em questão. Assim, as ferramentas de publicidade são articuladas 

dentro de contextos mais amplos, convergindo para os objetivos finais dessas estratégias mais 

amplas. 

Se a estrutura acima se apresenta para as estratégias de marketing tradicionais (ou 

offline), para o marketing digital o autor Conrado Adolpho Vaz (2011) criou oito estratégias 

voltadas para o ambiente digital. Para este trabalho tal percepção do ambiente online será 

relevante, uma vez que as peças postas sob análise no último capítulo estão ancoradas no 

ambiente digital (Facebook das marcas Doril e Neosaldina) e podem se utilizar das estratégias 

de marketing propostas por esse modelo, como será observado ao longo deste trabalho. 

Dessa forma, Vaz (2011) propõe um sistema que compreende os “8 Ps do marketing 

digital”, voltados para os planos que buscam o alcance dos consumidores no ambiente online, 

que o autor apresenta como sendo um novo contexto de marketing, demandando, portanto, 

métodos específicos para sua aplicação. Vaz afirma que esse método seria adotado com a 

finalidade de reduzir o risco (que, nesse contexto seria o insucesso de uma campanha digital e, 

por consequência a perda da verba investida na campanha), afirmando que “Minimizar riscos 

significa controlar cada processo de perto”. Assim, os 8 Ps do marketing digital são: Pesquisa, 

Planejamento, Produção, Publicação, Promoção, Propagação, Personalização e Precisão.  

Sobre o primeiro “P” (Pesquisa), o autor afirma a importância de avaliar as palavras-

chave ideais para serem utilizadas nas campanhas: “O deliverable (‘entregável’) do 1º P é uma 
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quantidade enorme de dados e informações levantadas sobre o público-alvo, sobre a marca, 

sobre o serviço prestado, sobre o segmento e tantas outras coisas mais quanto houver.” (VAZ, 

2011, p. 304). 

Uma das ferramentas utilizadas para o marketing digital e que se relacionam a essa 

estratégia, é o Google Trends, que mapeia as buscas feitas no buscador do Google. A ferramenta 

foi disponibilizada no ano de 2006 e oferece insumos que costumam ser utilizados para criação 

de conteúdo, como, por exemplo, quais foram as pesquisas feitas pelos usuários do buscador 

do Google sobre determinados temas, mapeando possíveis áreas de interesse. Além disso, o 

dispositivo permite que sejam realizadas pesquisas sobre termos específicos, fornecendo 

informações a respeito de expressões relacionadas a essa busca, ou seja, o que o grupo de 

pessoas também pesquisou e se relaciona a esse termo, além de apresentar gráficos sobre as 

tendências dessas buscas dentro de um recorte de tempo, dentre outras informações. 

Para este trabalho, foram realizadas algumas buscas de palavras (“dor de cabeça”, 

“Dorflex” e “Neosaldina”), no intuito de obter alguns vestígios sobre as pesquisas relacionadas 

à temática da dor de cabeça no buscador do Google, além das pesquisas relacionadas às marcas 

que serão analisadas: Dorflex e Neosaldina. Todos os recortes da pesquisa na ferramenta foram 

estabelecidos no ano de 2018, mesmo ano das peças que serão analisadas no próximo capítulo: 

 

Figura 2: Pesquisa em Google Trends sobre o termo "dor de cabeça". Fonte: Google, 2019 

A pesquisa nessa ferramenta elenca os assuntos e termos relacionados a essa busca, ou 

seja, quais foram as outras pesquisas relacionadas a essa temática, feitas pelo grupo de pessoas 

pesquisou por essas palavras. 

Para esse termo (“dor de cabeça”, os cinco primeiros resultados principais8 foram: “dor 

na cabeça”, “que dor de cabeça”, “remédio dor de cabeça”, “remédio de dor de cabeça” e 

“tontura”. Ou seja, a maioria das pessoas que pesquisou por “dor de cabeça” no Google dentro 

do recorte de tempo selecionado (ano de 2018), também pode ter feito buscas por algum ou 

alguns dos termos citados.  

 
8 A ferramenta permite que se opte, na busca, por assuntos e consultas “principais” ou pelo que estão “em 

ascensão”. Para esta pesquisa, foram consideradas as buscas principais, uma vez que as buscas em ascensão estão 

sujeitas a sazonalidades, notícias ou acontecimentos recentes. 
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O resultado para essas buscas reafirma o fato das “consultas” recorrentes ao “Dr. 

Google”, afirmadas no primeiro capítulo deste trabalho, em que nas diversas situações os 

sintomas ou a checagem a respeito da administração ou não de determinado medicamento 

deveria ser feita. 

 

Figura 3: Consultas no Google relacionadas ao termo "dor de cabeça". Fonte: GOOGLE TRENDS, 2019 

Os resultados para a busca para o termo “Neolsaldina”, de certo modo, segue essa 

lógica, com questionamentos a respeito da substância contida no medicamento, de indicações 

e da bula. Uma das pesquisas relacionadas, se refere a um outro medicamento, Dorflex (que 

também é objeto deste trabalho), posicionando-se na quinta posição entre as buscas 

relacionadas. 

Ou seja, os principais termos pesquisados pelos usuários que buscaram esse termo no 

Google, também fez buscas pelos termos “neosaldina bula”, “neosaldina para que serve”, 

“dipirona”, “remédio neosaldina” e “dorflex”, como pode ser visualizado na figura abaixo: 

 

Figura 4: Consultas no Google relacionadas ao termo “Neosaldina”. Fonte: GOOGLE TRENDS, 2019 

Quando a pesquisa se refere ao termo “Dorflex”, com resultados na imagem abaixo, 

as buscas se assemelham às relacionadas à Neosaldina: indicação, bula, a substância ativa e 

composição do medicamento: 
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Figura 5: Consultas no Google relacionadas ao termo “Dorflex”. Fonte: GOOGLE TRENDS, 2019 

É importante frisar que a pesquisa em si sobre a indicação dos medicamentos ou 

possíveis tratamentos para a dor de cabeça não é indicativo de ações desmedidas quanto ao uso 

dos medicamentos, podendo indicar a busca por conhecimento de aspectos diversos 

relacionados à dor em questão. Apesar disso, é importante a atenção a esse fato, uma vez que, 

com o “ranqueamento” de palavras-chave e as chamadas AdWords que serão vistas a seguir, a 

ordem em que cada resultado aparece não é determinada por mero acaso. Além disso, os 

resultados podem atuar como mecanismos de alarde ao paciente ou uma impressão de 

diagnóstico via internet, levando a um possível afastamento da busca por tratamento médico 

das condições em questão. 

Voltando às práticas difundidas por Vaz (2011), o segundo “P” diz respeito ao 

“planejamento” das ações de marketing. O autor destaca a importância de elementos como a 

localização dos itens dispostos no site e o próprio layout empregado.  

Essa plataforma contém em sua gênese o entendimento do comportamento do 

consumidor (estudado detalhadamente no 1º P) e todos os aspectos d produção, como 

usabilidade (em função do que o seu consumidor acha que é usável), técnicas de 

otimização de sites (com as palavras-chave que foram encontradas como mais 

digitadas pelos consumidores no 1º P), layout (segundo o que o seu consumidor acha 

que é um bom layout e aprovado após alguns testes de usabilidade) e qual a prioridade 

dos elementos no site (de acordo com o que seu consumidor deseja encontrar primeiro 

na página). (VAZ, 2011, p. 306). 

 

O site do medicamento Neosaldina apresenta, em sua página principal, a cantora Ivete 

Sangalo, sorrindo, acompanhada da frase “dor de cabeça? Nem pensar.”. Além disso, apresenta 

na barra superior (menu de navegação do site), os itens “família Neosa” (aba em que são 

apresentadas os formatos em que o medicamento é comercializado), “encontre uma Neosa” (em 

que apresenta um mapa com as drogarias em que se pode encontrar o medicamento), “Neosapp” 

(aplicativo de incentivo a hábitos saudáveis e dicas relacionadas à saúde) e “entenda sua dor de 
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cabeça” (que apresenta uma pesquisa encomendada pelo laboratório, que apresenta as principais 

causas de dor de cabeça, ação do medicamento, dentre outros).  

 
Figura 6: Site do medicamento Neosaldina. Fonte: Neosaldina, 2019 

Já no site do Dorflex, a página inicial é composta pela imagem das versões em que o 

medicamento se apresenta e a barra de menu possui os itens “para que serve” (com as 

indicações do medicamento), “efeitos” (apresentando a ação de cada composto do 

medicamento no organismo), “produtos” (com cada versão em que o fármaco é apresentado), 

“FAQ” (que são respostas para dúvidas frequentes relacionadas ao medicamento) e “fale 

conosco” (canal de comunicação com o laboratório). 

 
Figura 7: Site do medicamento Dorflex. Fonte: Dorflex, 2019 

Como visto acima, os padrões de cores utilizados, recursos acionados e a disposição 

dos elementos verbais e não verbais são distribuídos de maneira distinta nos dois sites 

apresentados. Alguns desses itens presentes nas páginas dos medicamentos serão retomados 

nas próximas estratégias abordadas. 

A terceira estratégia descrita pelo autor é a “Produção”, que consiste na execução, em 

si, das estratégias anteriores. Isso se nota, por exemplo, no constante aprimoramento das 

estruturas que já estão em curso, como o apuramento de mecanismos de busca em prol de 
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maiores “ranqueamentos” quando forem feitas buscas no buscador do Google. Este item se 

refere a mecanismos de programação, portanto. 

O quarto “P” se refere à “publicação”, que seria o site, propriamente dito e os 

conteúdos gerados e compartilhados através dos canais de comunicação da marca: 

O 4º P faz parte do processo de postar conteúdo continuamente para sua marca, seja 

no site ou nas mídias sociais – ou seja, conteúdo in-site e conteúdo off-site. É 

fundamental entender esse ponto porque isso mostra que um site não tem fim. Ele é 

algo orgânico, principalmente no que diz respeito ao seu conteúdo. (VAZ, 2011, p. 

313) 

 

Já o quinto “P” se refere à “Promoção”, engloba várias ações no caso dessas marcas. 

Uma das ações difundidas entre as práticas do marketing digital, é o Google Ads, anteriormente 

chamado de AdWords. Trata-se da “compra” de palavras-chave que farão com que determinado 

site apareça de imediato quando eles forem buscados. 

É importante frisar que para essa parte da pesquisa, nas buscas no Google, foi utilizado 

o modo de aba “anônima” de pesquisa, para que as informações já deixadas durante buscas 

anteriores não interferissem nos resultados encontrados. Uma vez que a temática de publicidade 

de medicamentos foi um tema amplamente pesquisado para esta pesquisa, o navegador utilizado 

“ranquearia” essa pesquisa de modo diferente, por isso a importância de adotar o método de 

busca anônima durante as pesquisas de palavras, tanto para esta como para os outros termos 

pesquisados para as análises sobre o uso do Google Ads com a finalidade dessa dissertação. 

Esse tipo de inserção foi feita, por exemplo, pelo medicamento Sonrisal. Na pesquisa 

feita no buscador Google para este trabalho sobre o termo “dor de cabeça”, há uma promoção 

do medicamento Sonrisal (no sentido de ser promovido como o primeiro site da lista), com a 

indicação: “Conta Azia e Dor de Cabeça Use Sonrisal...”, além do título “Alivie a Dor de 

Cabeça | Sonrisal 2 em 1” (Google, 2019). 

 

Figura 8: Busca pelo termo "dor de cabeça". Fonte: Google, 2019 
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Situação semelhante foi notada quando a busca teve como termo “Dorflex”. No 

momento da pesquisa havia um anúncio ativo com essa palavra para o medicamento, de modo 

que o site do fármaco aparece no topo da listagem de sites como um anúncio, como pode ser 

notado na imagem abaixo, com os dizeres “Viver Intensamente Pode Doer | Para Dor no Corpo, 

Dorflex”: 

 

Figura 9: Busca pelo termo "Dorflex". Fonte: Google, 2019 

A situação não se repetiu quando o termo da busca foi “Neosaldina”, que, no dia da 

pesquisa, teve seu site na terceira posição de busca: 

 

Figura 10: Busca pelo termo "Neosaldina". Fonte: Google, 2019 

 

Como visto, os anúncios do Google não representam o único método, mas são uma 

das maneiras de posicionar determinado site no topo das buscas realizadas. Além disso, os 

anúncios se referem ao momento pesquisado. Assim, é possível que, em outros dias de busca, 

os anúncios já não estejam mais ativos ou os posicionamentos dos sites já não sejam mais os 

mesmos, uma vez que tais “ranqueamentos” são dinâmicos. 

Notícia divulgada pela revista Exame afirmou que a publicidade no Google, que 

representa 30% das receitas de publicidade no mundo, gerou, no ano de 2018, 41 bilhões de 



 

 

62 

 

reais de lucro para as empresas brasileiras. Ainda segundo a publicação, mais de 60.000 

entidades utilizaram os recursos de anúncios que a plataforma oferece, seja através de sites que 

recebem anúncios ou aqueles inseridos diretamente no mecanismo de busca, como os descritos 

acima. (OLIVEIRA, 2019). 

Retomando as estratégias descritas por Conrado Adolpho Vaz (2011), o autor afirma 

que o sexto “P” se refere à “Propagação”, que seria a difusão dos conteúdos gerados na etapa 

anterior. O autor incentiva como estratégia de promoção, o uso das redes sociais ou outros 

recursos disponíveis, como páginas criadas para campanhas específicas. Vaz (2011) cita o 

exemplo da empresa farmacêutica Sanofi-Aventis, mesma indústria de Dorflex, que criou um 

site específico para promover um medicamento (Allegra), com informações gerais sobre 

alergias: 

(...) é uma tática de prover conteúdo para o mercado de modo a fazer com que os 

consumidores que procuram tal solução – tratamento de sintomas alérgicos – achem 

as dicas dadas pelo laboratório e tenham sempre em mente o Allegra. A marca se 

relaciona com seu mercado por meio do conteúdo do site. (VAZ, 2011, p. 748) 

 

A prática descrita por Vaz se confere no caso de Neosaldina, por exemplo, que além 

de se intitular como “a marca especialista em dor de cabeça”, apresenta o “Neosapp”, um 

aplicativo de mensuração de saúde “oferecido” aos pacientes que desejarem baixá-lo, ou, como 

afirmado no site, “o aplicativo que ajuda você a criar bons hábitos para melhorar a sua qualidade 

de vida” (NEOSALDINA, 2019). Assim, “dor de cabeça” e “Neosaldina” tendem a estar 

associadas entre si. 

A penúltima estratégia que Vaz (2011) descreve é a “Personalização”, que consiste em 

estabelecer o marketing de relacionamento com os interlocutores, buscando direcionar as 

mensagens que teriam maior receptividade em cada grupo. Ainda no aplicativo da Neosaldina 

(Neosapp), por exemplo, os dados que cada pessoa registra obtêm retornos específicos, como, 

por exemplo, há quanto tempo o usuário não registra episódios de dor de cabeça ou lembretes 

em intervalos definidos previamente para a pessoa beber água. 

O relacionamento se estabelece, ainda, na linguagem utilizada pelo aplicativo, que, em 

sua página de registro, faz uma apresentação em primeira pessoa, com a personagem “Neosa”: 

“Olá. Eu sou a Neosa. Para nos conhecermos melhor, faça seu cadastro.” (NEOSALDINA, 

2019). A linguagem descontraída se repete ao longo das outras telas do aplicativo, que se 

apresenta nas cores da marca, utilizando sua identidade visual e o desenho da drágea do 

medicamento com um sorriso, características que serão abordadas em maior profundidade no 

próximo capítulo, que analisará as peças divulgadas no Facebook do medicamento. 
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Figura 11: Tela de registro do usuário no aplicativo Neosapp. Fonte: NEOSALDINA, 2019 

O oitavo e último “P” se refere à “Precisão”, referindo-se à mensuração dos resultados 

das campanhas desenvolvidas com as estratégias de marketing digital. A estratégia se refere, à 

possibilidade de utilização de indicadores de verificação diversos pelas empresas, como o 

tempo médio que os usuários passaram no site, os resultados obtidos pelas campanhas em redes 

sociais dentre outros, relativos a cada campanha desenvolvida. (VAZ, 2011, p. 775).  

Desse modo, como visto através dos exemplos e das definições consideradas, mais do 

que difusão das mensagens de cunho explicitamente publicitário, as técnicas de marketing 

digital contemporâneas incentivam a criação de conteúdos e difusão de temas que interessem 

aos consumidores em potencial. 

A publicidade, em muitos ramos, como no caso dos medicamentos, como visto no 

capítulo anterior, ganha maior espaço com a expansão capitalista, com grandes investimentos 

direcionados a essa categoria à qual se destinam os esforços de marketing investidos pelas 

empresas. Sobre a publicidade, Leandro Marshall no livro O Jornalismo na Era da Publicidade 

(2003) afirma o protagonismo que essa estratégia vem ganhando na sociedade: 

A partir da segunda metade do século XX, a publicidade comercial assumiu um papel 

central no mundo capitalista. A linguagem da sedução passou a modelar as relações 

sociais, políticas e econômicas e transmutou diretamente o universo da sociedade, da 

comunicação e da cultura. Hoje podemos afirmar que a publicidade transformou-se 

em um dos motores da engrenagem da sociedade capitalista de massa e, sobretudo, 

qualifica-se já a assumir o lugar da imprensa no posto de quarto poder de nosso 

modelo econômico de sociedade.” (MARSHALL, 2003, p. 93) 

 

O autor evidencia a influência crescente da linguagem publicitária, inclusive para o 

jornalismo, afirmando que seu uso teria passado a redefinir diversos entes das sociedades a 

partir de suas aplicações. Marshall vai além, afirmando que o espaço que até então era 
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desempenhado pela imprensa estaria sendo ocupado por essa linguagem9, uma vez que esses 

acenos publicitários ocupam espaços de relevância nas diversas mídias. Para Marshall, um dos 

motivos do sucesso da publicidade na sociedade contemporânea se deve aos caminhos 

percorridos pelas sociedades capitalistas a partir do século XX: 

Em síntese, o capitalismo e a publicidade cresceram e se desenvolveram juntos no 

século XX. Com a conquista de cada novo mercado, com a aceleração do capitalismo 

e a consequente dinamização das relações econômicas na vida em sociedade durante 

o século XX, acabou sendo promovida, simultaneamente, a aceleração do processo de 

expansão e hegemonia da publicidade. (MARSHALL, 2003, p. 97) 

 

Outro autor crítico desses processos é o francês Jean Baudrillard (1968), que, na obra 

“O Sistema dos Objetos” dedica um capítulo de sua obra às discussões acerca da publicidade. 

Baudrillard afirma que a relação dos consumidores com a publicidade segue a “lógica do Papai 

Noel” (p. 175). Para Baudrillard, as demonstrações do produto nas peças publicitárias (que 

seriam entendidas como critérios mais racionais da venda) não exercem, necessariamente, 

diferenciais que forneceriam ponderações racionais: 

Não mais se trata de uma lógica do enunciado e da prova, mas sim de uma lógica da 

fábula e da adesão. Não acreditamos nela e todavia a mantemos. No fundo a 

“demonstração” do produto não persuade ninguém: serve para racionalizar a compra 

que de qualquer maneira procede ou ultrapassa os motivos racionais. Todavia, sem 

“crer” neste produto, creio na publicidade que quer me fazer crer nele. 

(BAUDRILLARD, 1968, p. 176) 

 

O autor continua sua ponderação associando a relação do consumidor com a 

publicidade, comparando a situação à uma criança na segunda infância, que não questiona a 

existência da figura do Papai Noel, que entrega presentes, uma vez que haveria uma relação 

positiva nessa troca: 

Portanto ele não ‘acredita’ na publicidade mais do que a criança no Papai Noel. O que 

não o impede de aderir da mesma forma a uma situação infantil interiorizada e de se 

comportar de acordo com ela. Daí a eficácia bem real da publicidade, segundo uma 

lógica que, apesar de não ser a do “condicionamento-reflexo”, não é menos rigorosa: 

lógica da crença e da regressão. (BAUDRILLARD, 1968, p. 176-177) 

 

Assim, haveria, nos interlocutores da publicidade, o interesse emocional de se levar 

em consideração, ainda, os critérios racionais postos nas peças publicitárias. Não há nesse 

processo uma mera aceitação das informações inseridas, mas haveria uma tendência a se 

entendê-las como coerentes. 

 
9 O quarto poder seria o poder adicional aos três poderes estabelecidos nas sociedades democráticas: executivo, 

judiciário e legislativo. 
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As estratégias e abordagens aqui mostradas sugerem que muitas das ações de 

marketing adotadas pela publicidade no ramo de medicamentos de venda livre utilizadas hoje 

estão alinhadas a essas práticas de produtos que não possuem legislação específica de 

comercialização e publicidade, além da regulação ser, em muitos casos, compreendida como 

um entrave aos esforços para venda desses medicamentos. 

Uma outra estratégia que também reproduz esse tipo de prática são as interferências 

nos pontos de venda de medicamentos. Tais intervenções serão abordadas no próximo 

subcapítulo. 

 

3.2 INTERFERÊNCIAS NO PONTO DE VENDA E AÇÕES PROMOCIONAIS DA ÁREA 

FARMACÊUTICA 

As intervenções nos pontos de venda de medicamentos podem se dar de maneiras 

diversas, com uso de ferramentas que visam destacar determinados tipos de medicamentos, 

desde que sua compra não demande de apresentação de receita médica, segundo 

regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os MIPs (medicamentos isentos 

de prescrição médica). Em geral, esses medicamentos são analgésicos, antitérmicos, 

complementos vitamínicos e aqueles indicados para desconfortos estomacais. Tais 

características serão mais aprofundadas no próximo capítulo, que abordará as regulamentações 

que tangem a venda e publicidade desses medicamentos. 

Em um primeiro momento, é importante evidenciar que estão autorizados a 

comercializar estes tipos de substância, apenas, drogarias e farmácias. Apesar disso, ao longo 

da vigência da lei que normatiza essa prática, já houve algumas tentativas de alteração no 

sentido de expandir a venda de MIPs a supermercados, armazéns e lojas de conveniência, por 

exemplo (BRASIL, 1995). Algumas das tentativas de alteração tramitadas foram, por exemplo, 

as ocorridas entre os anos de 1994, 1995, 2004 e 2009, com medidas provisórias implementadas 

e revogadas (MÜLLER, 2019). 

Apesar da alteração inicial já ter sido implementada há quase vinte e cinco anos, 

redefinindo que as vendas deveriam permanecer restritas ao âmbito das farmácias e drogarias, 

o tema permanece em disputa. Um projeto de lei do ano de 2018 (PL 9428/18), proposto por 

um Deputado Federal, discutiu na Câmara a revisão desses termos, propondo que fosse 

autorizada a venda desses medicamentos em supermercados e outros espaços semelhantes. 

Apesar de retomar as discussões acerca do tema, o projeto foi arquivado em janeiro de 2019 
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(BRASIL, 2019). Como nota-se, não é raro o surgimento de propostas que busquem a liberação 

desse tipo de atividade. 

Assim, as práticas abordadas neste subcapítulo se referem a interferências nos pontos 

de venda, que são as farmácias e drogarias. Apesar desses locais serem abordados como 

sinônimos, sob o senso comum, e de haver características consonantes em ambos (como a 

obrigatoriedade da presença de uma pessoa profissional farmacêutica), há outros pontos 

determinantes que diferenciam os dois locais. A Lei 5.991/73 estabelece a diferença: 

X - Farmácia - estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de 

comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 

compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar 

ou de qualquer outra equivalente de assistência médica; XI - Drogaria - 

estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. (BRASIL, 1973) 

 

Portanto, ambas, farmácias e drogarias, estão autorizadas a comercializar MIPs, apesar 

das farmácias possuírem a autorização tanto para realizar manipulação de fórmulas prescritas 

como para a própria venda de medicamentos industrializados, que, como visto no capítulo 

anterior, apresentaram quadro de constante crescimento nos últimos anos. 

Além desse crescimento em vendas, o número de drogarias também se encontra em 

ascensão, como mostra a pesquisa realizada pelos institutos Close-up, Euromonitor e IBGE, a 

respeito do aumento na quantidade desses pontos de venda. Segundo a pesquisa, cujos 

resultados foram divulgados em matéria online pelo jornal Extra (VALLE, 2019), apenas no 

estado do Rio de Janeiro, houve crescimento de 40% no número de farmácias nos últimos cinco 

anos. A média supera os números nacionais, 38,5% e outros estados da região Sudeste, que 

também tiveram grande crescimento (São Paulo com ascensão de 36%, Espírito Santo com 33% 

e Minas Gerais com 24%). Todos os números superam a média anterior de crescimento, como 

mostra o gráfico abaixo (VALLE, 2019): 
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Figura 12: Crescimento acumulado de farmácias na região sudeste. Fonte: VALLE, 2019 

A mesma publicação mostra o crescimento de algumas redes nos últimos anos, como, 

por exemplo, das unidades das redes do Grupo DPSP (responsável pelas drogarias Pacheco e 

São Paulo) e das drogarias Venâncio, que possuem, respectivamente, 336 e 67 lojas. Das 

unidades de venda do Grupo DPSP, 25 foram inauguradas no ano de 2018. 

Outra tendência mostrada, é que a multiplicação da presença de drogarias continue 

aumentando no Brasil, revelando que redes com a Raia Drogasil possuem metas de expansão, 

com previsão de abertura de 240 novas lojas. Os números atuais indicam a relação entre a 

quantidade de drogarias e habitantes em alguns estados do Brasil: 1.859 habitantes por drogarias 

no Espírito Santo, 2.328 em Minas Gerais, 2.842 no Rio de Janeiro e 2.885 em São Paulo 

(VALLE, 2019). 

Com essa presença massiva e crescentes, torna-se relevante, portanto, compreender o 

papel desempenhado pelas ações de marketing aplicadas a esses pontos de venda, que, como 

será visto a seguir, se aproximam das ferramentas utilizadas para venda de produtos 

convencionais. 

Para abordagem das intervenções em drogarias por parte das marcas de medicamentos 

e os possíveis desdobramentos dessas práticas, serão abordados alguns conceitos. Assim, será 

utilizado o livro Merchandising no Ponto-de-Venda, da autora Regina Blessa (2012). A autora 

traz a definição desse tipo de ação: 

Merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional usada no ponto-de-

venda que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos, marcas ou 

serviços, com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra dos 

consumidores. (BLESSA, 2012, p. 1). 
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As ações de merchandising visam, portanto, destacar o produto frente aos demais, com 

objetivo comercial. Essas ações se dão no ponto de venda, conceito também definido por 

Blessa: “É qualquer estabelecimento comercial que exponha serviços ou produtos para a venda 

aos consumidores.” (IBID, 2012, p. 5). Sobre o merchandising nos locais de comércio de 

produtos, os autores Duda Pinheiro e José Gullo (2014), complementam: 

O trabalho de merchandising é acompanhar e administrar a trajetória de uma marca 

de produto, desde o estoque do produtor até o estoque do ponto de venda/contato, 

cuidando de prover uma boa exposição para a marca, através do uso de técnicas de 

exibição, até sua chegada ao público-alvo. Dessa forma, cria-se um ciclo de consumo 

e reposição para a marca. (GULLO, PINHEIRO, 2014, p. 43) 

 

Esse ambiente de venda pode passar por diversas intervenções com objetivo de tornar 

os produtos expostos mais atrativos ou fazer com que as imagens desses prevaleçam frente às 

demais. Esse tipo de ferramenta favoreceria o escoamento de mercadorias e é chamado de visual 

merchandisign, definido como: 

Técnica de trabalhar o ambiente do ponto-de-venda criando identidade e 

personificando decorativamente todos os equipamentos que circundam os produtos. 

O Merchandising Visual usa o design, a arquitetura e a decoração para aclimatar, 

motivar e induzir os consumidores à compra. Ele cria o clima decorativo para 

ambientar os produtos e a loja. (BLESSA, 2012, p. 6). 

 

Essas ferramentas, comumente aplicadas em diversos locais de comercialização do 

varejo, são empregadas também nos locais de venda de medicamentos, cujas indústrias 

investem não apenas em uma apresentação no ponto de venda, com os dispositivos que 

acomodarão o produto nas prateleiras, como na própria embalagem do produto. Blessa (2012) 

afirma sobre essas intervenções: 

A maneira como o produto se apresenta e como está exposto influi no conjunto de 

opções visuais numa gôndola. Se está posicionado à altura dos olhos e ao alcance das 

mãos, e se tem algum apelo promocional, com certeza levará vantagem perante o 

consumidor que está em processo de escolha. Produtos bem expostos facilitam a 

percepção, despertam a atenção do consumidor e vendem muito mais, gerando mais 

compras por impulso. No minuto crucial da compra, se seu produto não for visto, será 

esquecido pelo consumidor eventual ou considerado em falta pelo consumidor 

habitual. E, o que é pior: se o consumidor não enxergar seu produto, vai comprar o 

concorrente. (IBID, 2012, p. 23) 

 

Algumas das estratégias descritas por Blessa (2012) são aplicadas na exposição de 

medicamentos nas prateleiras de venda. É o que acontece, por exemplo, com a organização 

desse tipo de medicamento próximo ao caixa ou nos corredores de espera, onde as filas para o 

pagamento dos produtos adquiridos se formam, disponibilizando esses MIPs, muitos casos, em 

gôndolas desenvolvidas com a identidade do produto. 



 

 

69 

 

Uma iniciativa desse tipo foi premiada no ano de 2018 pelo “Lupa de Ouro”, prêmio 

organizado pela entidade setorial Sindusfarma. O evento destaca projetos relacionados ao setor 

farmacêutico, com reconhecimentos ligados a diversos tipos de medicamentos, dentre eles, os 

isentos de prescrição médica. Na categoria “Projeto – Marketing vendas”, o vencedor foi o 

projeto “Tá na mão - Desconfinamento do OTC”10, (Sindusfarma, 2019). A ideia é promovida 

pela farmacêutica Sanofi, responsável por medicamentos como Dorflex e Novalgina 

Segundo matéria divulgada pelo veículo Giro News (2018), o objetivo do projeto é 

transferir os MIPs localizados atrás do balcão para os corredores das farmácias, de modo que 

não necessitem mais do intermédio do farmacêutico para que sejam acessados. Uma das 

vantagens apresentadas pela matéria seria a liberação do farmacêutico para apoiar outras 

demandas dos pacientes. Segundo a matéria, a medida previa o aumento de 40% nas vendas 

das farmácias que a aderissem (GIRO NEWS, 2018). 

Um resultado desse tipo de exposição do produto, também apresentado na reportagem 

e refutado por Blessa (2012), é a chamada “compra por impulso”. A autora define esse tipo de 

ação tomada no ponto de venda: 

A compra por impulso é um processo decisório não planejado e extremamente rápido. 

Pode ser a quebra de um padrão habitual, pode ocorrer em função de o consumidor 

ter-se recordado de uma necessidade, de ter-se admirado com uma oferta ou ter visto 

um comercial e se lembrado de um produto interessante. Pode ser um impulso 

provocado pela visão de um produto desconhecido e percebido como necessário e útil. 

(IBID, 2012, p. 25) 

 

Com os medicamentos expostos no corredor, portanto, esse tipo de ação torna-se mais 

iminente, já que não é necessária a figura do balconista ou farmacêutico para que o paciente 

possa acessar o medicamento. Sobre esse processo de compra por impulso, Pinheiro e Gullo 

(2014) complementam: 

Quando um comprador chegava ao ponto de venda, era atendido por um vendedor 

balconista que lhe ajudava a escolher e a lembrar os produtos que precisava. Já no 

ponto de venda atual nem sempre existe o vendedor para atendê-lo. Dessa maneira, o 

público-alvo depende de “algo” que desperte sua atenção no ponto de venda para 

lembra-lo da necessidade de comprar um determinado produto ou marca. Esse algo 

pode criar um súbito desejo ou impulso por comprar. Por exemplo, ele lembrará de 

repente, olhando para um cartaz, de que necessita de um creme dental, de um televisor, 

de um livro, de um serviço médico ou de um cartão de crédito, que necessitava 

comprar e, por impulso, escolhe uma determinada marca que esteja bem exposta e 

destacada no ponto de venda/contato. (PINHEIRO, GULLO, 2014, p. 44) 

 

 
10 A sigla OTC significa “over the counter”, termo em inglês para os medicamentos isentos de prescrição médica, 

equivalente a MIP na língua portuguesa. 
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Como pode ser visto, se os métodos utilizados para a comercialização de 

medicamentos são semelhantes àqueles que a indústria tradicional aplica, é possível que as 

respostas dos consumidores a esses esforços de venda também o sejam. Sobre essas respostas 

fisiológicas acionadas para as decisões de compra nos pontos de venda, o autor Martin 

Lindstrom (2009), no livro A Lógica do Consumo, afirma: 

Porque, ao tomarmos decisões a respeito do que compramos, nosso cérebro evoca e 

rastreia uma quantidade incrível de lembranças, fatos e emoções; e as compacta em 

uma reação rápida – uma espécie de atalho que permite que você viaje de A a Z em 

alguns segundos, e determina o que você acabou de colocar dentro do seu carrinho de 

compras. Um estudo recente realizado pela marca alemã especialista em varejo 

Gruppe Nymphenberg descobriu que mais de 50% de todas as decisões de compra dos 

consumidores são tomadas espontaneamente – e, portanto, inconscientemente – no 

ponto de venda. (LINDSTROM, 2009, p. 115) 

 

Essas ações nos pontos de venda dos medicamentos, atuam como um complemento 

aos investimentos publicitários já realizados em outras mídias, como televisão, rádio e a internet 

(esta última será vista nas análises do próximo capítulo). A identidade visual apresentada nas 

drogarias e farmácias não são estranhas ao paciente que transita nos corredores de 

medicamentos, ao contrário, são familiares e podem ser reconhecidas, não apenas pela 

aparência do produto, mas pela linguagem utilizada, que atua em convergência com a 

apresentação nesses pontos. As imagens abaixo reiteram a sintonia existente entre as linguagens 

utilizadas nos diversos meios, sejam eles presenciais ou não. As imagens foram feitas para esta 

pesquisa. 

 

Figura 13: Apresentação do medicamento Dorflex na drogaria. 
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Figura 14: Gôndola com o medicamento Neosaldina 

 

Além disso, com a diversidade de produtos oferecidos nas drogarias, não é incomum 

que as visitas a esses locais sejam realizadas sem a finalidade de adquirir um medicamento. Os 

produtos dispostos para venda transitam entre itens de higiene pessoal, produtos de beleza e 

cosméticos. 

No caso abaixo, com imagem também capturada para este trabalho, pode ser notada 

uma ação com brinde promocional do multivitamínico Bion3, da empresa Procter & Gamble. 

Na ação, o kit era vendido contendo o multivitamínico de 30 tabletes e uma bolsa térmica, 

conforme a imagem abaixo:  

 

 

A partir dos exemplos de Neosaldina e Dorflex, acima apresentados, é valido o 

questionamento se esse contexto em que drogarias oferecem uma grande variedade de produtos, 

frente à exposição de MIPs em embalagens, gôndolas e variados dispositivos que evocam mais 

respostas emocionais aos pacientes, no sentido de promoção do medicamento, do que as 

informações a respeito de restrições, interações medicamentosas e possíveis efeitos colaterais 
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dos fármacos, favoreceria também a compra por impulso desse tipo de produto. Como afirma 

Blessa (2012): 

Displays bem elaborados atraem a atenção dos consumidores, facilitam o exame e a 

seleção do produto, permitem o acesso de vários compradores ao mesmo temo, 

informam, divertem e estimulam as compras não planejadas. (BLESSA, 2012, p. 124) 

 

Quando essa consequência (compra por impulso) se refere a um medicamento, é 

necessário que se ponha em questão o que esse tipo de ação pode ocasionar. O uso de 

medicamentos, ainda que sua venda não exija a apresentação de prescrição médica, pode expor 

o paciente a diversos riscos, como intoxicações por interações com outras substâncias (inclusive 

outros medicamentos), alergias e supressão de sintomas que podem indicar doenças que 

precisem de tratamento específico. 

Como visto, quando o paciente se encontra no ponto de venda, podem ser decisivas as 

ações da marca iniciadas em outros ambientes, como é o caso das diversas mídias que recebem 

esse tipo de material promocional, como rádio, televisão e a própria internet. Desse modo, essas 

mensagens podem ser acionadas em um momento de decisão sobre qual fármaco deve ser 

administrado, prevalecendo critérios que não envolvem, necessariamente, a priorização da 

consequência da substância para a saúde, mas as estratégias de comunicação que mais se 

aderiram à apreciação de cada um, como a linguagem e identidade visual utilizadas. 

Como visto, as diversas ações das marcas podem contribuir para as decisões do 

paciente no ponto de venda sobre qual MIP fará uso. O próximo subcapítulo será dedicado às 

regulamentações que definem as práticas e linguagens permitidas ou não para essas 

divulgações. 

 

3.3 REGULAÇÃO DA PUBLICIDADE DE MEDICAMENTOS NO BRASIL 

Como visto nos capítulos anteriores, a indústria farmacêutica se utiliza de diversas 

estratégias com objetivos como tornar as marcas de medicamentos conhecidas, fazer com que 

estas sejam reconhecidas e lembradas no ponto de venda, além de buscar a construção de um 

“relacionamento” com essas pessoas que, eventualmente, poderão ser pacientes que padecerão 

de algum dos sintomas tratados por esses medicamentos. Os fármacos cuja escolha pela compra 

é autorizada ao paciente, segundo a regulamentação vigente, são aqueles chamados 

medicamentos isentos de prescrição médica, os MIPs. 

Os MIPs também podem ser chamados de medicamento de venda livre ou OTC, na 

sigla em inglês over the conter – que significa “sobre o balcão”. A Agência Nacional de 
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Vigilância Sanitária (ANVISA), organização criada no ano de 1999, regulamenta a 

comercialização desse tipo de medicamento. 

Existem diversas regulamentações e autorregulamentações que se referem a essa 

modalidade de divulgação, dentre elas, a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC 

nº 98, de 1º de agosto de 2016 - que versa sobre os critérios para que um medicamento seja 

considerado de venda livre. Resoluções como essa, visam maior segurança para os usuários 

desses medicamentos. 

Uma disposição importante para o tema, contida nessa resolução, incide sobre o tempo 

mínimo de comercialização prévia do fármaco enquanto medicamento prescrito, para que, 

então, este possa ser comercializado sem prescrição. Segundo a norma vigente, para que possa 

ser comercializado como MIP, é necessário que o fármaco esteja sendo comercializado há dez 

anos, dos quais cinco precisam ter sido no Brasil, ou ainda que tenha ao menos cinco anos de 

venda no exterior, como medicamento isento de prescrição (desde que critérios do país sejam 

alinhados com o determinado pela RDC).  

Além dessa disposição, a resolução estabelece os critérios de segurança necessários 

para que um medicamento possa ser escolhido pelo paciente, portanto, sem a necessidade da 

prescrição. Um desses critérios se refere ao baixo risco em caso de administração incorreta do 

medicamento, de modo que as consequências nesses casos devem ser menores que as dos 

medicamentos que exigem a prescrição. (BRASIL, 2016) 

Um outro critério referente à segurança no uso do MIP é determinado pela mesma 

RDC (98/2016): 

II- Segurança, segundo avaliação da causalidade, gravidade e frequência de eventos 

adversos e intoxicação, baixo potencial de causar dano à saúde quando obtido sem 

orientação de um prescritor, considerando sua forma farmacêutica, princípio ativo, 

concentração do princípio ativo, via de administração e posologia, devendo o produto 

apresentar: a) Reações adversas com causalidades conhecidas e reversíveis após 

suspensão de uso do medicamento; b) Baixo potencial de toxicidade, quando reações 

graves ocorrem apenas com a administração de grande quantidade do produto, além 

de apresentar janela terapêutica segura; c) Baixo potencial de interação 

medicamentosa e alimentar, clinicamente significante. (ANVISA, 2016, p. 2) 

 

Assim, segundo a regulação, um dos critérios para que um medicamento seja 

classificado como MIP, seria a pequena probabilidade de intoxicação ou outras consequências 

danosas aos pacientes que façam administração em desconformidade ao recomendado. Apesar 

disso, não devem ser ignorados os potenciais riscos trazidos por intoxicações, efeitos colaterais 

e interações medicamentosas do uso desses medicamentos, como, por exemplo, a reação com 

a fórmula de medicamentos sujeitos a controle especial. 
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Além dessas regulamentações diretamente relacionadas aos MIPs, a ANVISA possui 

outra RDC que se refere especificamente às ações que visam a divulgação de medicamentos: 

RDC nº 96, de 2008. Essa publicação discorre não só sobre a divulgação de MIPs, mas também 

sobre aqueles medicamentos que exigem a prescrição médica. Para estes últimos, a publicidade 

é autorizada apenas quando direcionada ao profissional de saúde que irá prescrever o fármaco.11  

Um dos artigos dessa RDC se refere à entrega de brindes e vantagens, seja para 

profissionais de saúde ou para o público em geral, práticas que não são permitidas: “Art. 5º: As 

empresas não podem outorgar, oferecer, prometer ou distribuir brindes, benefícios e vantagens 

aos profissionais prescritores ou dispensadores, aos que exerçam atividade de venda direta ao 

consumidor, bem como ao público em geral.” (ANVISA, 2008). 

Também são vetadas a essa modalidade da publicidade, intervenções que incentivem 

o uso excessivo ou descontrolado do medicamento, façam indicações que destaquem as 

chamadas “características organolépticas agradáveis” (que seriam termos que façam referência 

à sabores satisfatórios dos medicamentos), ou ainda aqueles termos que incentivem a compra, 

comum na publicidade de forma geral. (ANVISA, 2008, p. 3) 

Um outro fator exigido são as mensagens de advertência, cujas pronúncias e 

velocidades precisam ser compreensíveis: 

a) após o término da mensagem publicitária, a advertência será exibida em cartela 

única, com fundo azul, em letras brancas, de forma a permitir a perfeita legibilidade e 

visibilidade, permanecendo imóvel no vídeo; b) a locução deve ser diferenciada, 

cadenciada, pausada e perfeitamente audível. (BRASIL, 2008) 

 

Essa norma é comumente infringida, não apenas pela rapidez com que as advertências 

costumam ser pronunciadas, como pela própria regra que afirma que, quando houver uma 

personagem principal, esta deverá, com sua própria voz enunciar as advertências estabelecidas 

pela resolução. 

É o que acontece, muitas vezes, quando a peça em questão possui uma celebridade 

anunciando o medicamento.  A regulamentação vigente possui definições específicas sobre o 

uso de pessoas famosas para divulgação dos fármacos, prática que, apesar de ser comum ao 

setor, nem sempre segue o especificado na regulamentação. Para esse tipo de intervenção, a 

RDC nº 96/2008 afirma: 

Art. 24: A advertência a que se refere o artigo 23 deve ser contextualizada na peça 

publicitária, de maneira que seja pronunciada pelo personagem principal, quando 

veiculada na televisão; proferida pelo mesmo locutor, quando veiculada em rádio; e, 

 
11 Dado o recorte deste trabalho, as informações discorridas neste subcapítulo se referirão apenas aos MIPs, 

grupo de medicamentos cujas ações de divulgação são consideradas, direcionadas ao consumidor final. 



 

 

75 

 

quando impressa, deve causar o mesmo impacto visual que as demais informações 

presentes na peça publicitária. (ANVISA, 2008) 

 

Portanto, esses avisos que promovem a segurança devem ter o devido destaque na 

peça. Além disso, são proibidas a esse tipo de intervenção a afirmação ou mesmo sugestão de 

que a celebridade em questão faz uso do medicamento indicado: 

III - apresentar nome, imagem e/ou voz de pessoa leiga em medicina ou farmácia, 

cujas características sejam facilmente reconhecidas pelo público em razão de sua 

celebridade, afirmando ou sugerindo que utiliza o medicamento ou recomendando o 

seu uso; IV - usar de linguagem direta ou indireta relacionando o uso de medicamento 

a excessos etílicos ou gastronômicos; V - usar de linguagem direta ou indireta 

relacionando o uso de medicamento ao desempenho físico, intelectual, emocional, 

sexual ou à beleza de uma pessoa, exceto quando forem propriedades aprovadas pela 

Anvisa; VI - apresentar de forma abusiva, enganosa ou assustadora representações 

visuais das alterações do corpo humano causadas por doenças ou lesões. (BRASIL, 

2008) 

 

Um exemplo desse tipo de intervenção, são as peças publicitárias promovidas pelo 

medicamento Anador, da indústria Boehringer Ingelheim, na campanha “#AgeEmMinutos”, 

que teve como personagens artistas e formadores de opinião, em seus próprios perfis, nos 

chamados Publiposts. Uma das participantes da campanha foi a atriz e apresentadora Fernanda 

Souza. 

A postagem da atriz remete ao formato comumente utilizado em anúncios de estilo 

“antes e depois”, um recurso comumente utilizado em anúncios de produtos ou serviços 

relacionados a mudanças físicas. Tais recursos apresentam a ação de determinada circunstância 

através de duas imagens e, neste caso, representa, na primeira imagem, a atriz com a mão 

elevada à cabeça, com a testa franzida, em sinal de dor. Já na segunda foto da montagem, em 

contraponto à primeira, a atriz já se mostra sorridente em um ambiente de academia, praticando 

atividade física. 

O medicamento aparece entre as duas imagens, que possuem relógios, indicando a 

passagem de um curto período, reforçando a mensagem do efeito rápido do medicamento. A 

mensagem postada como legenda da publicação pela atriz junto à publicação é: “Deixar de 

malhar por causa de uma dor de cabeça? De jeito nenhum! Anador #AgeEmMinutos e a vida 

segue em frente!! #publipost”, como pode ser visto na figura abaixo: 
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Figura 15: Postagem da atriz Fernanda Souza no Instagram. (Fonte: INSTAGRAM, 2017) 

O Instagram é uma rede social para compartilhamento de fotografias, imagens e 

pequenos vídeos, que constitui espaço de publicação de atividades corriqueiras, não apenas 

pelos usuários que não são “celebridades”. É comum também a rotina de pessoas famosas serem 

compartilhadas diariamente. 

Apesar da atriz não afirmar diretamente ou mostrar nas fotografias o uso do 

medicamento, as figuras de “antes e depois”, a imagem do fármaco e a frase de ação expressada 

na legenda podem expressar tal sentido, uma vez que há um encadeamento das mensagens 

expostas pelo conteúdo publicitário.  

Além do órgão regulador do fármaco, em si, há também as iniciativas que se voltam 

exclusivamente aos meios diversos que podem ser utilizados para realizar a divulgação desses 

medicamentos. É o caso do anexo “i” do código do Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária. 

O CONAR é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, uma entidade setorial 

que autorregula a publicidade no país. O Conselho possui um código regulador da publicidade, 

o CBARP (Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária), fundado no ano de 1977, 

que define regras para veiculação de anúncios, definindo aplicações de penalidades às possíveis 

infrações ao Código. O CONAR pode receber denúncias a peças e ações publicitárias de 

qualquer tipo, feitas por pessoas físicas ou empresas, podendo, ainda por conta própria, 

denunciar uma peça considerada antiética. 

No ano de 2018, foram instaurados 324 casos, dos quais 16,7% se referiam a 

“Medicamentos, Cosméticos, Outros Produtos e Serviços para Saúde”. Essa categoria 

representa a segunda com maior número de denúncias nesse ano, ficando atrás apenas de 

“Alimentos, Sucos e Refrigerantes”, que teve 17,3% das denúncias. 
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Se comparado ao ano de 2017, as denúncias relativas a esse setor tiveram um 

decréscimo de 4,3%. Os setores que receberam denúncias no ano de 2018 podem ser 

visualizados na figura abaixo: 

 

Figura 16: Processos instaurados em 2018 (Fonte: CONAR, 2018) 

Se a quantidade de reclamações direcionadas a produtos e serviços para saúde teve 

decréscimo, aconteceu o oposto com a principal mídia sobre a qual as contestações se deram. 

No ano de 2017, 53,7% das reclamações dos 300 processos abertos se referiram a conteúdos 

disponibilizados na internet (dos quais 53,6% foram para internet de forma geral, 28,4% para 

redes sociais, 17,1% a vídeo online e 0,9% e-mail marketing12). 

Os números do ano seguinte, 2018, representam um aumento de 9,9% sobre esse tipo 

de publicação, com um aumento significativo nas contestações a vídeos online (que passou de 

0,9 % para 24,6%), conforme mostra a imagem a seguir: 

 

Figura 17: Processos instaurados por mídia, em 2018. (Fonte: CONAR, 2018) 

 
12 Ferramenta de marketing digital, em que são disparados e-mails com conteúdos publicitários para uma base de 

endereços cadastrados. 
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Os recursos audiovisuais têm sido um formato amplamente valorizado na publicidade, 

inclusive nos meios digitais, como será visto no próximo capítulo. Dentro do recorte das peças 

que serão utilizadas, publicações no Facebook dos medicamentos Neosaldina e Dorflex, dos 14 

conteúdos analisados, 10 são vídeos. 

O uso crescente da internet e redes sociais, junto ao refinamento das diversas táticas 

empregadas para o marketing digital, marcam a importância de que as resoluções e normas 

vigentes que regulam as ações voltadas à divulgação de medicamentos sejam revisitadas e, em 

alguns casos atualizadas, adequando-se às novas realidades às quais os recursos de marketing 

já se acomodam. 
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4. ANÁLISE EMPÍRICA: ANÁLISE DOS ANÚNCIOS DOS MIPs DORFLEX E 

NEOSALDINA 

A partir das construções dos capítulos anteriores, em que foram apresentados alguns 

dos principais mecanismos e estratégias de marketing utilizadas pela indústria farmacêutica, 

que se assemelha aos recursos utilizados para outros tipos de produtos, neste capítulo serão 

analisadas publicações das páginas no Facebook de Neosaldina e Dorflex, que, conforme 

apresentado nas justificativas que norteiam este trabalho, foram os medicamentos mais 

vendidos com indicação para dores de cabeça. As páginas desses fármacos contam com xxx 

curtidas na rede social. 

A metodologia utilizada para as análises das peças publicitárias compartilhadas nas 

páginas de Dorflex e Neosaldina, será a Análise do Discurso (AD), método desenvolvido no 

final dos anos 1960, com objetivo de fazer análises que não considerassem apenas elementos 

de conteúdo, mas que levasse em consideração também as estruturas e formações diversas das 

sociedades em que os discursos estavam contemplados (ROCHA, DEUSDARÁ, 2005, p. 305). 

Assim, mais do que compreender as mensagens emitidas pelas peças publicitárias dos fármacos, 

se tem como objetivo estudar como essa mensagem se relaciona com as construções, fenômenos 

e relações diversas estabelecidas na sociedade que interage com seus elementos. 

Sob as concepções de Bruno Deusdará e Décio Rocha (2005), a AD também versa 

sobre a inexistência de imparcialidade sobre um discurso, uma vez que ele está inserido em um 

contexto. Uma peça publicitária voltada para medicamentos, mais do que reforçar os elementos 

abordados nos capítulos anteriores deste trabalho (como informar sobre indicações, efeitos 

colaterais, contraindicações ou mesmo fortalecer a imagem do medicamento enquanto solução 

imediata para sanar determinados sintomas), está inserida e, portanto, interagindo com 

acontecimentos sociais também abordados, como uma sociedade de consumo exacerbado, 

reforço a posturas individualistas e a própria sociedade e corpos medicalizados. A partir dessas 

perspectivas, Rocha e Deusdará (2005) afirmam: 

Sendo assim, o surgimento da Análise do Discurso se caracteriza não só por uma 

reorientação teórica da relação entre o linguístico e o extralinguístico, como também 

por uma mudança da postura do observador em face do objeto de pesquisa. A 

linguagem, de um ponto de vista discursivo, não pode apenas representar algo já dado, 

sendo parte de uma construção social que rompe com a ilusão de naturalidade entre 

os limites do linguístico e os do extralinguístico. A linguagem não se dissocia da 

interação social. (ROCHA, DEUSDARÁ, 2005, p. 319) 

 

Para compreensão desse método, preconizado pelo filósofo francês Michel Peuchêux, 

é necessário discorrer sobre dois elementos que compõem a AD: o “discurso” e a “ideologia”. 
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A autora Maria do Rosário Gregolin (1995) explica a aplicação desses dois conceitos e retoma 

a noção de que o texto não se resume em si mesmo, ao contrário, se vincula a um contexto 

social prévio: 

O DISCURSO é um suporte abstrato que sustenta os vários TEXTOS (concretos) que 

circulam em uma sociedade. Ele é responsável pela concretização, em termos de 

figuras e temas, das estruturas semio-narrativas. Através da Análise do Discurso é 

possível realizarmos uma análise interna (o que este texto diz?, como ele diz?) e uma 

análise externa (por que este texto diz o que ele diz?). Ao analisarmos o discurso, 

estaremos inevitavelmente diante da questão de como ele se relaciona com a situação 

que o criou. A análise vai procurar colocar em relação o campo da língua (suscetível 

de ser estudada pela Linguística) e o campo da sociedade (apreendida pela história e 

pela ideologia). A "ideologia" é um conjunto de representações dominantes em uma 

determinada classe dentro da sociedade. Como existem várias classes, várias 

ideologias estão permanentemente em confronto na sociedade. A ideologia é, pois, a 

visão de mundo de determinada classe, a maneira como ela representa a ordem social. 

Assim, a linguagem é determinada em última instância pela ideologia, pois não há 

uma relação direta entre as representações e a língua. (GREGOLIN, 1995, p. 17) 

 

Portanto, a AD colocará em evidência a relação entre o discurso produzido e a 

“história” e “ideologia”, entendendo, assim, que não existe discurso sem ideologia, ainda que 

se imponha algum tom de “neutralidade”, este estará perpassado pela história e pela ideologia. 

Ainda sobre o discurso, o linguista Dominique Maingueneau (2004), apresenta outros 

conceitos que apoiarão as análises em questão e se relacionam com as produções publicitárias 

em questão. Um desses conceitos é o de “saber enciclopédico”, em que o enunciado conta com 

um saber anterior do interlocutor para evocar esses conhecimentos: 

Como a fala é uma atividade fundamentalmente cooperativa, o autor de um texto é 

obrigado a prever constantemente o tipo de competência de que dispõe seu 

destinatário para decifrá-lo. Quando se trata de um texto impresso para um grande 

número de leitores, o destinatário, antes de ser um público empírico, ou seja, o 

conjunto de indivíduos que lerão efetivamente o texto, é apenas uma espécia de 

imagem à qual o sujeito que escreve deve atribuir algumas aptidões. A justa medida 

de competência linguística e de competência enciclopédica que se espera do leitor vai, 

então, variar de acordo com os textos. (MAINGUENEAU, 2004, p. 47) 

 

 

A publicidade também, portanto, evoca conhecimentos anteriores que considera que 

serão conhecidos pelo público que irá interagir com suas peças publicitárias, como será notado 

em algumas das publicações analisadas. 

Um outro recurso citado por Maingueneau (2004) é o slogan, que, para o autor, se 

assemelha aos provérbios, em decorrência de seu formato: 

O slogan, seja publicitário ou político, não deixa de ter uma certa semelhança com o 

provérbio. Fórmula curta, destinada a ser repetida por um número ilimitado de 

locutores, que joga também com rimas, simetrias silábicas, sintáticas ou lexicais, o 

slogan como o provérbio, constitui uma espécie de citação [...]. (MAINGUENEAU, 

2004, p. 171) 
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Assim, o texto curto do slogan publicitário também é construído de modo a facilitar 

sua repetição, como um provérbio. Philip Kotler, cujo livro apoiou as colocações a respeito das 

estratégias de marketing abordadas por esta pesquisa, discorre sobre as novas práticas de 

Marketing, chamadas por ele de “Marketing 4.0”. Como uma comparação, o autor afirma a 

reinvenção de estratégias tradicionais, agora aplicadas para o marketing digital, de modo que o 

“conteúdo é o novo anúncio, a #hashtag é o novo slogan”. As “hashtags”, são textos comumente 

curtos, antecedidos pelo símbolo “#”. Esse recurso é amplamente utilizado no marketing de 

conteúdo, também encontrado nas peças a seguir. 

Sobre as páginas analisadas, o Facebook apresenta recursos que permitem aos usuários 

visualizar as informações disponibilizadas sobre as empresas, além de um item chamado 

“transparência da página”, em que é possível observar se houve alterações no nome da página 

e os países dos gerenciadores de cada página. 

Para a Neosaldina, pode ser observado que a página foi criada em novembro de 2011, 

com o nome de “Neosaldina Oficial” e passou por uma mudança de nome em setembro de 2015, 

alterando para “Neosaldina”: 

 

Figura 18: Dados da página de Neosaldina 

 

Pode ser visto, ainda, que todos os gerenciadores da página estão no Brasil, fato que 

não se repete nos dados disponibilizados para a página de Dorflex. Como pode ser visto abaixo, 

a página pode ser gerenciada por pessoas localizadas em países como Brasil, França, Portugal 

e Estados Unidos. Além disso, pôde ser observado que a página foi criada em março de 2012, 

meses após a criação do perfil de Neosaldina. 
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Figura 19: Dados da página de Dorflex 

 

Outro recurso disponibilizado pela rede social Facebook, é um campo de informações 

sobre a página. Ambas as páginas inseriram informações de segurança sobre recomendações 

para que os pacientes busquem um médico caso os sintomas continuem. A página de Neosaldina 

apresenta, ainda, um telefone para contato: 

 

Figura 20: Informações da página de Neosaldina 
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Figura 21: Informações da página de Dorflex 

 

Como pode ser notado nas figuras acima, ambas as páginas dos medicamentos se 

autodenominaram ser sobre “Saúde/beleza”. Apesar dessa identificação, há a descrição de 

“produtos farmacêuticos”, que poderia ser uma categoria mais voltada ao medicamento:  

 

Figura 22: Categoria de páginas no Facebook 

 

Tal denominação reforça um certo afastamento da presença do medicamento enquanto 

um fármaco e sua aproximação enquanto recurso ligado a outras propriedades, como a própria 

beleza, diminuindo, portanto, a percepção de que se trata de um fármaco, cujo uso deve ser 

refletido, já que o uso pode acarretar em diversos efeitos. 

O período de análise das publicações de ambas as páginas, será o mês de março de 

2018. O período foi escolhido por, sazonalmente, se afastar das campanhas voltadas para gripes 

e resfriados, comuns no período de inverno, assim como de possíveis excessos etílicos os 

gastronômicos, estratégias de linguagem comumente mais acionadas no final do ano. Ao todo 

serão três vídeos e três imagens de Dorflex e seis vídeos e duas imagens de Neosaldina. 
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As postagens de ambos os medicamentos seguem suas respectivas identidades visuais, 

identificadas tanto nas comunicações das marcas quanto nas próprias embalagens dos fármacos. 

Para Dorflex, as cores predominantes são azul, vermelho e branco. No caso de Neosaldina, a 

identidade segue a cor do próprio comprimido do medicamento, marrom, com amarelo e 

vermelho. 

As análises das postagens no mês de março de 2018 coincidiram com a finalização de 

uma campanha (“Dorflex vale por 2”) e o início de outra (“Tenso”), que se estendeu até o 

período posterior à Copa do Mundo de 2018. 

 

 

Figura 23: Postagem de Dorflex de 02/03/2018 

Tipo de mídia: Vídeo (7 segundos) 

Data de publicação: 02/03/2018 

Texto de apoio: Analgésico e relaxante muscular em um só comprimido: Dorflex 

#ValePor2! 

A primeira postagem analisada é um vídeo de sete segundos de duração, com 

ilustrações que buscam reforçar o efeito analgésico do medicamento tanto para o combate a 

dores musculares como para a dor de cabeça. Essa mensagem evoca uma mensagem anterior 

da indicação do medicamento para dores musculares, buscando um reposicionamento enquanto 

medicamento também indicado para dores de cabeça. A mensagem é repetida tanto nos recursos 

gráficos quanto no texto de apoio da postagem. 

A indicação “dor de cabeça” se dá apenas nos recursos imagéticos do vídeo, com uma 

ilustração de uma cabeça e traços em vermelho, indicando dores. No texto é indicado apenas o 

termo “analgésico”. Com a animação, é reforçada, ainda, a embalagem do medicamento. Além 
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disso, é feita a associação da palavra “dor” ao nome do medicamento “Dorflex”. O vídeo não 

apresenta áudio. 

  

Figura 24: Fragmentos do vídeo analisado 

 

 

Figura 25: Imagem de Dorflex de 07/03/2018 

Tipo de mídia: Imagem 

Data de publicação: 07/03/2018 

Texto de apoio: Dorflex é analgésico e relaxante muscular. Bateu a dor de cabeça? 

Dorflex #ValePor2 

A segunda postagem é uma imagem e, apesar de ter recursos semelhantes ao vídeo 

compartilhado dias antes pela página, faz menção direta à dor de cabeça com a frase “bateu a 

dor de cabeça? Dorflex #ValePor2”. A mensagem sugere uma certa resposta imediata à dor, 

com o recurso de “pergunta e resposta” empregado. Assim, a atitude direta ao aparecimento da 

dor, seria a automedicação com o fármaco. 

A imagem traz também imagens do medicamento contido na embalagem também 

mostrada na imagem anterior.  
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Figura 26: Postagem de Dorflex de 17/03/2018 

Tipo de mídia: Imagem 

Data de publicação: 17/03/2018 

Texto de apoio: Em uma caixa de Dorflex tem 36 comprimidos, são três blister com 

12 comprimidos cada. 

A publicação do dia 17/03/2018 desempenha função de apresentar uma das versões 

em que o medicamento é comercializado. Com uma linguagem coloquial “Tá com você 

sempre”, a imagem apresenta os medicamentos personificados, tanto pela linguagem utilizada, 

o medicamento estaria acompanhando o paciente, como uma pessoa, como também pela 

ilustração inserida nas cartelas do medicamento, como se a cartela localizada no meio abraçasse 

as outras duas. 

Portanto, a postagem mistura elementos mais racionais com outros mais emocionais, 

como a apresentação de uma das embalagens do fármaco, que acomoda mais comprimidos, 

associada ao “abraço” entre as três cartelas contidas na caixa. A publicação não cita as 

indicações às quais o medicamento se direciona. 
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Figura 27: Postagem de Dorflex de 23/03/2018 

Tipo de mídia: Imagem 

Data de publicação: 23/03/2018 

Texto de apoio: O show #TáComVocê! Comente qual banda você está mais ansioso 

para ver. 

O compartilhamento do dia 23/03/2018 também se afasta de argumentos racionais, 

além de não citar o nome do medicamento. A imagem apresenta, apenas, ícones e recursos 

visuais na cor utilizada comumente pela comunicação e embalagem do fármaco. Com texto de 

apoio perguntando sobre a banda que o interlocutor estaria mais ansioso para ver, a postagem 

se utiliza da data de início do festival de música Lollapalooza, realizado em São Paulo, apesar 

de não fazer menção direta ao festival. 

A imagem evoca a “competência enciclopédica” do interlocutor afirmada por 

Maingueneau (1995), ao fazer menção a um tema que estava sendo amplamente abordado 

midiaticamente. Apesar de não conter o nome do medicamento, os recursos empregados e o 

fato de o compartilhamento estar sendo realizado na própria página de Dorflex, cria-se uma 

identificação com o medicamento, que indiretamente, pode ter sua imagem associada a 

momentos prazerosos e de diversão. 

O dia 27/03/2018 contou com duas postagens na página. O motivo foi o jogo da seleção 

masculina de futebol realizado nessa data contra a Alemanha, em um amistoso de preparação 

para a Copa do Mundo. A partida foi a primeira após a derrota icônica da seleção brasileira por 
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7 a 1 na Copa do Mundo realizada no Brasil no ano de 2014. Uma postagem foi realizada antes 

da partida e a segunda após. 

Assim como na postagem anterior, os compartilhamentos não receberam o nome do 

fármaco, sendo aplicada apenas a identidade visual usual de seus conteúdos. As duas 

publicações se referem também a um assunto amplamente tratado na mídia (o jogo de futebol), 

de modo que a marca do medicamento se inclui em um tema que está em alta. 

 

Figura 28: Postagem de Dorflex de 27/03/2018 

Tipo de mídia: Vídeo (9 segundos) 

Data de publicação: 27/03/2018 

Texto de apoio: O tempo passa e o clima #tenso só aumenta. 

A primeira postagem, feita antes da exibição da partida de futebol, faz menção ao 

tempo decorrido desde a derrota da seleção de futebol masculino até a partida que seria realizada 

naquele dia. O texto de apoio reforça essa afirmação, ainda sem fazer menção direta ao 

medicamento. 

Além desses recursos, há uma outra identificação com contextos que podem se 

relacionar ao dia a dia dos interlocutores das publicações, que é a tela de computador carregando 

algum conteúdo, associando a espera da partida como uma espera por páginas da internet serem 

carregadas. O cenário do vídeo, ao contrário dos anteriores, não recebem ícones na cor azul, 

característica da embalagem do fármaco, mas há um tom semelhante no fundo da tela do 

computador. A cor da fonte utilizada também a mesma das demais mídias publicadas. Assim 

como o vídeo anterior, este não apresenta áudio. 
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Figura 29: Postagem de Dorflex de 27/03/2018 

Tipo de mídia: Vídeo (6 segundos) 

Data de publicação: 27/03/2018 

Texto de apoio: Hoje a tensão se transformou em emoção. E é só o começo! #tenso 

Após a partida, a seleção brasileira venceu por um a zero, então foi compartilhada uma 

animação com uma frase em alemão, em que se “clicava” e traduzia para a língua portuguesa 

os dizeres “Foi tenso. Que venham os próximos!”, fazendo menção à partida em questão, contra 

a Alemanha. 

 

Figura 30: Fragmentos do vídeo analisado 

A partir das postagens analisadas, pode ser feita a leitura, da primeira campanha (“Vale 

por dois”) de uma busca pelo reposicionamento do fármaco, agora se apresentando como um 

medicamento indicado não só para dores musculares, mas também para as dores de cabeça. 

Essa apresentação não se dá na apresentação das substâncias ativas do medicamento ou outros 
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dados racionais que possam incluí-lo enquanto uma opção viável em caso de dor de cabeça. Ao 

contrário, são utilizados recursos emocionais como animações e personificação do 

medicamento, buscando convencer o paciente de que o fármaco pode ser utilizado também 

nesses casos (dor de cabeça). 

Para o caso de Neosaldina, foi notada a priorização de vídeos frente às imagens, dentro 

do recorte observado, com seis, ao todo. Em todas as postagens foram abordadas temáticas 

cotidianas, como problemas com trânsito, mudanças de temperatura no dia a dia de trabalho, 

problemas trazidos por poucas horas de sono e dicas para a prevenção da dor de cabeça. 

 

Figura 31: Postagem de Neosaldina de 01/03/2018 

Tipo de mídia: Vídeo (30 segundos) 

Data de publicação: 01/03/2018 

Texto de apoio: Se ficar parado no trânsito já é motivo o suficiente para a dor de 

cabeça chegar, lembre-se que Neosaldina® possui 3xtra*, que reduz a dor, atua no sistema 

nervoso e potencializa o efeito analgésico. Quem sabe você não consegue até ligar o rádio e 

animar a volta pra casa? 

A postagem acima traz um vídeo com um volante girando de um lado para outro, com 

o som que poderia indicar os barulhos de uma estrada e uma figura do lado esquerdo do vídeo 

escrito “não ligue o som”. A figura se assemelha a um recurso da rede social Instagram, que 

permite que os usuários coloquem figuras e gifs animados13 nos vídeos e fotos postados pelos 

 
13 Animação curta e rápida que se repete, normalmente com intenção de expressar reações, típica nas linguagens 

de redes sociais. 
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recursos de stories14. Em contraposição à figura comumente utilizada, com os dizeres “Ligue o 

som”, foi utilizada a frase “Não ligue o som”, podendo indicar através da ironia que a dor de 

cabeça sentida não permitiria que o som do carro fosse ligado. 

Essa contraposição se afirma pela última frase do texto de apoio: “Quem sabe você 

não consegue até ligar o rádio e animar a volta pra casa?”. O texto convoca tanto elementos 

racionais como emocionais para divulgar o fármaco: se por um lado é são afirmadas as ações 

do medicamento (que apesar, de ser categorizado aqui enquanto um recurso racional, não deixa 

de se utilizar de linguagem própria, com uma certa abordagem publicitária: “3xtra”), por outro 

lado, são acionados mecanismos emocionais, como a figura que gera identificação com uma 

rede social e a própria mensagem sobre “animar a volta pra casa”, citada no texto. 

 

Figura 32: Postagem de Neosaldina de 07/03/2018 

Tipo de mídia: Vídeo (10 segundos) 

Data de publicação: 1/03/2018 

Texto de apoio: Quem nunca sofreu com as mudanças de temperatura no ambiente de 

trabalho? Muitas vezes, é por isso que a dor de cabeça aparece. Se o desconforto chegar, você 

pode contar com o auxílio de Neosaldina e sua fórmula 3xtra*, que reduz a dor, atua no sistema 

nervoso e potencializa o efeito analgésico. 

A postagem acima também recorre a um tema cotidiano: mudanças de temperatura no 

ambiente de trabalho. O vídeo se utiliza de recursos de cores (azul para indicar temperaturas 

 
14 Fotos ou vídeos compartilhados, disponibilizados por 24 horas em redes sociais. 
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mais baixas e vermelho para temperaturas mais altas), mostrando um controle de ar 

condicionado alternando a temperatura entre as mais baixas e as mais altas. Após essa oscilação 

acompanhada pelas cores, são apresentadas as vantagens do uso do medicamento, com uma arte 

que sugere movimento, com raios luminosos.  

 

Figura 33: Fragmentos do vídeo de Neosaldina 

Assim como observado em outras peças, há uma busca por aproximação com os 

interlocutores, apresentando o medicamento como um aliado do paciente, através da frase: “Se 

o desconforto chegar, você pode contar com o auxílio de Neosaldina [...].”. Assim, é sugerido 

que o paciente faça uso do fármaco caso apareçam as dores de cabeça no ambiente de trabalho. 

 

Figura 34: Postagem de Neosaldina de 08/03/2018 

Tipo de mídia: Vídeo (4 segundos) 

Data de publicação: 08/03/2018 

Texto de apoio: Você sabia que a falta de sono é uma das principais causas da dor de 

cabeça?1 Durma, pelo menos, 8 horas por dia. Você vai notar a diferença! Encontre esta e outras 

dicas de Neosaldina® na farmácia mais próxima. 
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O vídeo dessa postagem traz uma informação sobre causas da dor de cabeça, 

informando a importância de oito horas de sono para prevenção da dor de cabeça. A postagem 

não faz sugestão para o uso do medicamento, mas o apresenta em diversas formas, inclusive 

com a dica inscrita na caixa do fármaco, que junto à outra caixa completam a drágea do 

medicamento: 

 

Figura 35: Fragmento do vídeo de Neosaldina 

 

Figura 36: Postagem de Neosaldina de 12/03/2018 

Tipo de mídia: Imagem 

Data de publicação: 12/03/2018 

Texto de apoio: Estresse, alimentação e trabalho: Neosaldina entende a sua dor de 

cabeça e conhece as possíveis causas da sua dor. Vamos continuar esse papo em 2018? 

#Neosatalks       
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A publicação acima faz parte da geração de conteúdo da marca. Ao longo do ano de 

2017 foram realizadas transmissões no Facebook da marca com conteúdos relacionados à dor 

de cabeça, chamado de “Neosatalks”. Apesar de fazer menção direta à prevenção da dor de 

cabeça e buscar informar as causas desse tipo de dor, todo o conteúdo é perpassado pela 

identidade da marca, seja pelo ícone característico (a própria drágea do medicamento com um 

sorriso) ou pelas cores utilizadas nos materiais gráficos. 

Nessa publicação se reforça também o medicamento personificado: “Neosaldina 

entende sua dor de cabeça.”. Assim, Neosaldina é apresentada como um medicamento 

personificado que dialoga com os interlocutores, inclusive, respondendo aos comentários da 

página em primeira pessoa do singular. 

As três postagens a seguir serão analisadas em bloco, uma vez que apresentam o 

mesmo formato, com uma “Dica Neosaldina”, sendo duas sobre a ingestão de café e água e 

uma sobre a prática de exercícios físicos. 

 

Figura 37: Postagem de Neosaldina de 12/03/2018 

Tipo de mídia: Vídeo (5 segundos)  

Data de publicação: 12/03/2018 

Texto de apoio: É praticamente impossível passar por um dia sem aquele break para 

o café, certo? Mas não esqueça que consumir, ao menos, 2 litros de água para se hidratar e ter 

uma vida mais saudável.1 Encontre esta e outras dicas de Neosaldina® na farmácia mais 

próxima. 
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Figura 38: Postagem de Neosaldina de 19/03/2018 

Tipo de mídia: Vídeo (6 segundos) 

Data de publicação: 19/03/2018 

Texto de apoio: Uma rotina de exercícios regrada pode fazer toda a diferença na sua 

qualidade de vida.1 Encontre esta e outras dicas de Neosaldina® na farmácia mais próxima. 

 

Figura 39: Postagem de Neosaldina de 23/03/2018 

Tipo de mídia: Vídeo (4 segundos) 

Data de publicação: 23/03/2018 

Texto de apoio: Você não precisa abandonar o cafezinho durante o expediente. Só 

não pode exagerar, tá? Encontre esta e outras dicas de Neosaldina® na farmácia mais próxima. 
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As duas primeiras peças com dicas apresentam elementos gráficos semelhantes: a 

drágea do medicamento com um sorriso, letras nas cores vermelha e marrom, e fundo amarelo. 

Em todas as peças são apresentadas atitudes que podem ser tomadas pelos pacientes para que 

se tenha hábitos mais saudáveis. 

A dor de cabeça não é citada em nenhuma das peças, apesar dos elementos do 

medicamento serem apresentados, como mostrado acima. 

 

Figura 40: Postagem de Neosaldina de 29/03/2018 

Tipo de mídia: Imagem 

Data de publicação: 29/03/2018 

Texto de apoio: A sua lista de obrigações diárias já é muito extensa. Quando mal-

estar bater, conte com o alívio rápido de Neosaldina, que com a fórmula 3xtra*, reduz a dor, 

atua no sistema nervoso e potencializa o efeito analgésico. 

A última peça analisada de Neosaldina, exibe uma agenda de telefone celular com 

diversos compromissos agendados. As cores de identificação visual das peças do medicamento 

são utilizadas, além da inclusão da drágea de Neosaldina na parte superior da ilustração (com o 

sorriso característico de suas divulgações). 

Além de recorrer a um tema recorrente na pós-modernidade, a grande quantidade de 

tarefas a serem executadas a cada dia, a postagem sugere que dado esse excesso, o medicamento 

pode ser logo acionado. Como complemento, a publicação declara a rapidez na ação do 

medicamento. A peça não faz menção direta à dor de cabeça, intitulando o sintoma enquanto 

“mal-estar”, que pode representar uma série de desconfortos para além da dor de cabeça 

evocada nas demais peças. 

Apesar disso, conforme indicação da bula do medicamento, Neosaldina é designado 

para tratar dores de cabeça ou cólicas: “NEOSALDINA é um medicamento com atividade 
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analgésica (diminui a dor) e antiespasmódica (diminui contração involuntária) indicado para o 

tratamento de diversos tipos de dor de cabeça, incluindo enxaquecas ou para o tratamento de 

cólicas. (ANVISA, 2009) 

Essa associação entre o excesso de atividades e a busca pela solução imediata de 

sintomas, (portanto, com a imposição das tarefas cotidianas acima da importância de se 

observar ou investigar junto a um profissional da saúde as possíveis causas da dor), pode 

diminuir o entendimento do medicamento isento de prescrição médica enquanto um método 

acionado em caso de necessidade e naturalizar ações de automedicação desmedida. Como se 

sabe, sintomas como a dor de cabeça podem indicar diversas doenças, não devendo ser 

subestimados, especialmente quando identificado de modo recorrente. 

A marca Neosaldina, através de sua empresa Takeda, apoia estudos sistemáticos com 

objetivo de entender as principais causas da dor de cabeça. Uma dessas pesquisas, chamada 

“Estudos da Dor”, foi realizada pelo IBOPE Inteligência, por solicitação da Takeda/Neosaldina. 

O estudo teve como universo 1.002 brasileiros, com idade entre 18 e 55 anos que haviam sentido 

dor de cabeça nos últimos 3 meses e revelou que 97% dos pesquisados havia sofrido de dor de 

cabeça no mês de realização da pesquisa. 

Através da pesquisa, constatou-se, ainda, que, 35% dos pesquisados se queixou de 

enxaqueca, apesar de 54% destes afirmarem não terem ido ao médico para verificação do tipo 

de dor de cabeça ou o que as estava causando. Os pesquisados apontam que entre as principais 

causas das dores estão “estresse, poucas horas de sono e problemas pessoais”.  

Como pode ser observado, as situações cotidianas apresentadas nas peças de 

Neosaldina nesse período se articulam com o resultado obtido pela pesquisa. Assim, os 

conteúdos podem ter sido direcionados de acordo com essas constatações, significando mais 

um esforço de aproximação da marca Neosaldina com as pessoas que apresentaram o sintoma. 

Se os problemas citados nas peças são cotidianos e se sugere que o medicamento pode 

ser utilizado para sanar as dores de cabeça que possam ser ocasionados por esses problemas, o 

medicamento pode ser, também, acionado no mesmo registro de cotidiano. Isso poderia causar 

a diminuição da seriedade com que deve ser encarado o uso de um fármaco e os riscos que 

envolvem seu uso contínuo. 

Um outro fato que pode ser observado, é a predominância de maior volume de texto 

de apoio nas publicações de Neosaldina do que nas peças de Dorflex, além da maior quantidade 

de postagens dentro do recorte de tempo analisado. 
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Se em algumas das análises de peças de Dorflex foi observada a geração de conteúdo 

e o uso de marcos de acontecimentos para promoção do medicamento (como o jogo do Brasil 

e o festival Lollapalooza), para Neosaldina todas as peças fizeram menção ao medicamento 

tanto para afirmar os benefícios do fármaco, utilizando seu nome, como para reforçar sua 

imagem, uma vez que o ícone principal do medicamento é a própria drágea, que esteve presente 

em todas as peças analisadas. 

Apesar dessa diferença estratégica, em ambas as publicações, houve a predominância 

de uma linguagem direta, com a busca pela criação de conteúdos que pudessem despertar o 

interesse do interlocutor, uma das práticas de Marketing 4.0 evidenciadas por Philip Kotler et 

al (2017): 

Acreditamos que uma grande mudança de mentalidade é necessária. Na verdade, o 

conteúdo é o novo anúncio. Mas os dois são totalmente diferentes. Um anúncio 

contém a informação que as marcas querem transmitir para ajudar a vender seus 

produtos e serviços. O conteúdo, por outro lado, contém informações que os 

consumidores possam usar para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. (...) 

Para se envolverem com os consumidores de forma consistente, às vezes os 

profissionais de marketing precisam criar conteúdo que, embora não contribua 

diretamente para seu valor de marca nem melhore o volume de vendas, seja valioso 

para quem assiste. (KOTLER et al, 2017, p. 150) 

 

Como afirmado pelo autor, ainda que o conteúdo não faça menção direta aparente ao 

produto, com a apresentação de conteúdos e informações tidas como relevantes, ali se está 

estabelecendo uma relação com esse interlocutor. 

Retomando, ainda, os 8 “Os” do Marketing Digital, propostos por Conrado Adolpho 

Vaz (2011), citado no subcapítulo que aborda as principais estratégias de marketing para o setor 

farmacêutico (3.1), essa estratégia se relaciona ao quarto “P”, que é a “Publicação”. Como visto, 

as marcas analisadas buscaram aproximação com os pacientes também por meio dos conteúdos 

gerados, mostrando o alinhamento de suas estratégias com essas práticas. 

Um outro ponto, é o individualismo que marca as peças, com sugestões de ações 

particulares que poderiam ser adotadas por cada indivíduo, reforçando a característica 

individualista da pós-modernidade, evidenciada no primeiro capítulo desta pesquisa, no 

subitem que abordou as principais características dessa sociedade (1.1). A autora Viviane 

Ramalho (2010) reforça essa afirmação:  

Mesmo em países em desenvolvimento, o corpo do/a consumidor/a é “posicionado” 

como objeto de culto e investimento, alvo da oferta extensiva de produtos de saúde 

pelos meios de comunicação. No cenário atual, a oferta de consumo é infinita e as 

escolhas individuais, boas ou ruins, fazem parte do processo de identificação das 

pessoas. Acertos são atribuídos a avanços científicos, ao passo que erros são vistos 

como escolhas fracassadas, e individuais. De “padrão delimitável”, a saúde passa a 

ser compreendida como “ideal inalcançável”, porque pós-humano. Na qualidade de 
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um ideal, situado na obscura fronteira entre humano e máquina, a aptidão nunca é 

completa ou definitivamente alcançada. Assim, a busca por essa saúde perfeita, 

frequentemente mais associada a bem-estar, prazer e beleza do que a “doença”, é 

caracterizada pela insegurança e ansiedade. (RAMALHO, 2010, p. 211-212) 

 

Isso fortalece essa noção de individualismo da pós-modernidade, reforçada também 

pela noção de risco, apresentada no subcapítulo 1.3 (em que o outro pode tornar-se uma possível 

ameaça), além de poder dar vestígios, por exemplo, sobre a razão pela preferência das páginas 

em se intitularem enquanto “saúde/beleza” em um ambiente digital que dispõe do item 

“produtos farmacêuticos” para sua denominação. 

É importante reiterar, ainda, que para o caso de um medicamento isento de prescrição 

médica, em que o paciente é quem poderá acionar e decidir-se pelo seu uso, acessando o 

fármaco diretamente nos balcões das drogarias e farmácias, os recursos observados podem 

favorecer mais a escolha pela estratégia de comunicação adotada do que pela real indicação do 

fármaco. Dessa forma, é importante que o fazer publicitário considere a relevância dos 

conteúdos publicados e ideais difundidos e reforçados através de suas publicações, vistos os 

processos latentes como o de medicalização e fatores como a intoxicação por medicamentos, 

mostrados ao logo deste trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao longo do percurso desta pesquisa, foram estabelecidas diversas discussões em 

busca de construir abordagens sobre o contexto atual de veiculação de peças publicitárias 

voltadas para a promoção de medicamentos. Foi observada a magnitude de investimentos diante 

dessa modalidade de divulgação, aplicada para a promoção dos produtos de um setor que se 

posiciona enquanto um dos maiores do país em termos de investimentos publicitários, de acordo 

com as pesquisas mostradas (KANTAR, 2017). Como visto, essa tendência de crescimento foi 

percebida, mesmo quando outros setores apresentaram, um movimento geral de declínio nas 

aplicações para este fim. 

Pôde ser abordada também a construção dos ideais de saúde da pós-modernidade e 

suas articulações com os perfis de subjetividade relacionados a esse período, que, como 

percebido, é marcado por ideais como individualismo, imediatismo e as incertezas dos sujeitos, 

sempre com muitas tarefas a serem concluídas. Esse sujeito se localiza em uma sociedade cada 

vez mais produtivista, em que os corpos precisam estar sempre dispostos e felizes, caso 

contrário, algo estaria fora do normal (BAUMAN, 2001; FEATHERSTONE, 1995; 

LIPOVETSKY, 2004). 

Além disso, o conceito de saúde pôde ser entendido enquanto uma construção social e 

histórica, uma vez que esse conceito já foi aplicado sob diversas perspectivas, mostrando, 

assim, que não há um conceito fechado que o designe. (CZERESNIA et al, 2013, p. 19). 

Coetâneo a esse tema foi apresentado as construções dos processos de medicalização e como 

eles podem se articular aos acionamentos diversos realizados pela mídia a temáticas 

relacionadas à saúde. Pode ser afirmada a associação desse conceito, no senso comum, ao “bem-

estar”. 

Puderam ser abarcadas as principais estratégias utilizadas pelo marketing em geral em 

ambientes online e offline, encontradas também nas divulgações de medicamentos isentos de 

prescrição médica, como as inserções de AdWords, práticas de promoção através de formadores 

de opinião, dentre outras. 

Uma reflexão que se faz a partir dessas técnicas empregadas, é a de que se pode estar 

experimentando, no âmbito da promoção de medicamentos, ora o afastamento da seriedade 

médica nas ações de automedicação, ora a aproximação desses saberes. O afastamento pode ser 

notado com o uso de linguagem lúdica, elementos animados e menções a eventos diversos – 

como jogos de futebol e festivais de música. Em outros momentos, se promove uma 

aproximação com temas e divulgação de informações que evocam um certo saber médico, não 
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necessariamente real, mas que, em alguma medida já confira credibilidade aos discursos 

publicitários. 

Vale destacar que esses acionamentos, nas peças analisadas, se deram em momentos 

específicos, como, por exemplo, na produção de conteúdos voltados para a saúde, como o 

chamado “NeosaTalks”, iniciativa que discute temas relacionados à saúde nas plataformas 

digitais de Neosaldina. Apesar disso, nem toda linguagem relacionada a cuidados com a saúde 

esteve vinculada a recursos tidos como racionais, mesmo porque, ainda quando o conteúdo 

apresentado recorria a um certo saber científico, ainda se fazia uso de recursos emocionais, 

como, a logo do medicamento. 

Uma outra reflexão que se faz, é a partir da noção de medicalização, que possui como 

um sentido possível a proposição de soluções médicas para situações e acontecimentos culturais 

ou sociais. Esse entendimento quando articulado com as análises das peças dos fármacos, que 

por muitas vezes representa o ato da automedicação a partir de eufemismos e personificações 

das marcas (com frases como “conte com o alívio rápido de Neosaldina”, “(Dorflex) Tá com 

você” e “(Neosaldina) Entende sua dor de cabeça”), um modelo pode ser inferido. 

Através da mídia, é possível que esteja sendo apresentada uma linguagem 

pretensamente não-médica, – por exemplo, com elementos lúdicos, como o símbolo de 

Neosaldina que é o comprimido com um sorriso – uma suposta solução cultural para um 

problema médico: a dor de cabeça. Um fato que reforça essa afirmação, é o fato de que a 

categoria das páginas na internet estão vinculadas a saúde/beleza. 

Dessa forma, curiosamente, o ato da automedicação, pertencente a uma jurisdição 

medicamentosa, foi apresentado com outras roupagens, como em forma de eufemismos que 

tornariam mais sutis a ingestão do fármaco. Assim, é abordado menos o fármaco enquanto 

substância química, passível de causar efeitos colaterais e reações adversas, e mais o 

medicamento enquanto um “amigo próximo”.  

Essas estratégias, aliadas aos recursos de marketing observados, podem favorecer uma 

escolha do fármaco pelo paciente, baseada mais na estratégia de comunicação adotada pela 

indústria anunciantes do que pela sua real indicação.  

Sobre as constatações acerca da publicidade de medicamentos com indicação para dor 

de cabeça, foi notado que as inquietações desse sujeito pós-moderno são retratadas nessas 

representações. É o que acontece, por exemplo, na postagem de Neosaldina, em que se 

apresenta, frente a uma agenda cheia de compromissos, o receio de que se sinta dor de cabeça. 

Essas concepções, também constituem representações de saúde, retratando alguns dos sentidos 
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possivelmente aplicados para esse conceito dentro dos contextos produtivistas da sociedade 

pós-moderna, em que o espaço para frustrações, adoecimento ou desconfortos é escasso, 

quando não inexistente. 

É evidente que dores e desconfortos diversos não são situações agradáveis, porém o 

questionamento se localiza na solução sugerida por essas produções midiáticas para sanar esses 

problemas, apresentados de maneira simplista e, sobretudo, retomando o imediatismo relatado 

neste trabalho. Dessa forma, pouco se levantam, por exemplo, questionamentos acerca da 

necessidade de se buscar apoio de um especialista para que seja averiguada a possível 

recorrência da dor em questão ou o reforço às possíveis interações com outros fármacos e 

efeitos colaterais mais comuns, mensagens de inclusão mandatória pela regulamentação 

vigente, uma vez que tais as mensagens, em geral, são exibidas em frações pequenas da área 

dos anúncios ou aceleradas, no caso de publicidades exibidas em televisão ou rádio. 

Um ponto que atinou o olhar durante a pesquisa e reforça essa proposição, apesar de 

não representar o recorte de análise ou ser abarcada na metodologia apontada para esta 

dissertação (localizada no contexto da produção e não da recepção), foi algumas participações 

em ambas as páginas (Dorflex e Neosaldina). Essas interações se deram através de comentários 

que afirmavam o uso contínuo (algumas mencionando fazer uso dos fármacos  semanalmente 

ou “não ficar sem” o medicamento), o que representa um dado preocupante, uma vez que o MIP 

se apresenta como uma solução paliativa para os desconfortos, não tratando efetivamente suas 

possíveis causas. Em grande parte dessas interações se percebeu a página incentivando a busca 

por um profissional de saúde para que as dores pudessem ser investigadas. 

Para as questões abordadas durante esta dissertação, no que se refere às incertezas de 

sujeitos cada vez individualizados, uma proposição que poderia ser construída, se aproxima do 

proposto por Zigmund Bauman (2001), que apresenta o retorno à comunidade como um 

contraponto às relações líquidas e às problemáticas que envolvem o sujeito da “modernidade 

líquida” (BAUMAN, 2001). 

Visto o individualismo crescente, mostrado ao longo da dissertação e mais 

especificamente no subcapítulo 1.1, o retorno a essas noções (no sentido de contribuições 

mútuas entre os sujeitos em prol de uma coletividade), podem representar um caminho possível 

para a sociedade contemporânea já que essas ideias se oporiam às dúvidas e incertezas  

As construções propostas nestas considerações podem indicar trajetórias possíveis ou 

esboços de desdobramentos dos temas abordados por esta dissertação, que certamente não se 

esgotam neste trabalho.  
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ANEXOS: 

Anexo I: 

RDC 96/2008, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária: 

 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC N° 98, DE 1° DE AGOSTO DE 

2016 

Dispõe sobre os critérios e procedimentos para o 

enquadramento de medicamentos como isentos 

de prescrição e o reenquadramento como 

medicamentos sob prescrição, e dá outras 

providências. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição 

que lhe conferem o art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 

de 1999, o art. 53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve adotar a 

seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em 19 

de julho de 2016, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação. 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Esta Resolução estabelece os critérios e procedimentos para o enquadramento de 

medicamentos como isentos de prescrição (MIPs), o reenquadramento desses medicamentos 

como sob prescrição, e para a devida adequação do registro. 

Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I- Medicamentos isentos de prescrição – são os medicamentos que podem ser dispensados sem 

exigência de prescrição; 

II- Medicamentos sob prescrição – são os medicamentos cuja dispensação é restrita à 

apresentação de prescrição, inclusive os sujeitos a controle especial. 

III- Lista de medicamentos isentos de prescrição (LMIP) – relação dos medicamentos 

enquadrados pela Anvisa como isentos de prescrição nos termos desta Resolução. 

 

CRITÉRIOS PARA O ENQUADRAMENTO 

Art. 3º Para um medicamento ser enquadrado como isento de prescrição, é necessário que 

comprove os critérios estabelecidos a seguir: 

I- Tempo mínimo de comercialização do princípio ativo ou da associação de princípios ativos, 

com as mesmas indicações, via de administração e faixa terapêutica de: 

a) 10 (Dez) anos sendo, no mínimo, 5 (cinco) anos Brasil como medicamento sob prescrição 

ou; 
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b) 5 (cinco) anos no exterior como medicamento isento de prescrição cujos critérios para seu 

enquadramento sejam compatíveis com os estabelecidos nesta Resolução. 

II- Segurança, segundo avaliação da causalidade, gravidade e frequência de eventos adversos e 

intoxicação, baixo potencial de causar dano à saúde quando obtido sem orientação de um 

prescritor, considerando sua forma farmacêutica, princípio ativo, concentração do princípio 

ativo, via de administração e posologia, devendo o produto apresentar: 

a) Reações adversas com causalidades conhecidas e reversíveis após suspensão de uso do 

medicamento; 

b) Baixo potencial de toxicidade, quando reações graves ocorrem apenas com a administração 

de grande quantidade do produto, além de apresentar janela terapêutica segura; 

c) Baixo potencial de interação medicamentosa e alimentar, clinicamente significante. 

III- Indicação para o tratamento, prevenção ou alívio de sinais e sintomas de doenças não graves 

e com evolução inexistente ou muito lenta, sendo que os sinais e sintomas devem ser facilmente 

detectáveis pelo paciente, seu cuidador ou pelo farmacêutico, sem necessidade de 

monitoramento laboratorial ou consulta com o prescritor; 

IV- Utilização por curto período de tempo ou por tempo previsto em bula, exceto para os de 

uso preventivo, bem como para os medicamentos específicos e fitoterápicos indicados para 

doenças de baixa gravidade; 

V- Ser manejável pelo paciente, seu cuidador, ou mediante orientação pelo farmacêutico; 

VI- Baixo potencial de risco ao paciente, nas seguintes condições: 

a) Mau uso com a utilização do medicamento para finalidade diferente da preconizada em bula; 

b) Abuso com a utilização do medicamento em quantidade superior ao preconizado ou por 

período superior ao recomendado; e 

c) Intoxicação. 

VII- Não apresentar potencial dependência, ainda que seja utilizado conforme 

preconizado em bula. 

Parágrafo Único. Para fitoterápicos, o tempo de uso conforme previsto no inciso I, 

poderá ser demonstrado para a droga ou derivado vegetal específico que se pretende 

registrar. 

Art. 4º Não são passíveis de enquadramento como medicamentos isentos de prescrição: 

I- As apresentações do medicamento cuja via de administração seja a parenteral; 

II- As apresentações que tenham indicação sob prescrição. 

Art. 5º É permitido que em um mesmo processo de registro coexistam apresentações isentas e 

sob prescrição, desde que diferenciadas por concentração ou forma farmacêutica ou unidades 

farmacotécnicas. 
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Parágrafo Único. Para as apresentações isentas de prescrição médica, o texto e o layout de bula 

e rotulagem deverão conter, obrigatoriamente, as informações estabelecidas em resolução 

específica. 

Art. 6º O enquadramento como MIP para medicamentos dinamizados segue a regulamentação 

específica. 

 

DA SOLICITAÇÃO DO ENQUADRAMENTO 

Art.7º Atendidos os critérios estabelecidos nos arts. 3º ao 5º desta Resolução, os detentores de 

registro de medicamentos na ANVISA poderão, a qualquer momento, solicitar o 

enquadramento como Medicamento Isento de Prescrição. 

Parágrafo Único. Os detentores de registro de medicamentos classificados como novos, 

específicos e fitoterápicos poderão requerer o enquadramento desde o momento da solicitação 

de registro nesta ANVISA. 

Art. 8º O enquadramento de princípios ativos isolados como medicamentos isentos de 

prescrição não garante que a associação em dose fixa ou razão fixa de dose seja enquadrada 

como MIP, devendo essas, cumprir com os critérios estabelecidos no art. 3º desta Resolução. 

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput os prazos estabelecidos no inciso I do art. 3º 

desta Resolução. 

Art. 9º A petição de solicitação de enquadramento de medicamentos como isento de prescrição 

deverá estar acompanhada dos seguintes documentos: 

I- Comprovante de pagamento, ou de isenção, da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 

(TFVS), mediante Guia de Recolhimento da União (GRU); 

II- Racional técnico para o enquadramento, abordando os critérios estabelecidos no art. 3º desta 

Resolução; 

III- Relatório Periódico de Farmacovigilância com dados cumulativos de acordo com o tempo 

mínimo de comercialização estabelecido no inciso I do art. 3º desta Resolução; 

IV- Plano de Minimização de Risco, quando aplicável, e; 

V- Formulário de avaliação de enquadramento do medicamento devidamente preenchido e 

acompanhado da documentação comprobatória, conforme Anexo I. 

Art. 10. A decisão da ANVISA quanto à avaliação das solicitações de enquadramento de 

medicamentos como isentos de prescrição será objeto de publicação no Diário Oficial da União, 

por meio de instrução normativa específica. 

§1º A relação dos medicamentos enquadrados como isentos de prescrição será disponibilizada 

na página eletrônica da ANVISA, por meio da LMIP. 

§ 2º A LMIP será atualizada após a publicação da instrução normativa citada no caput deste 

artigo. 
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DA ADEQUAÇÃO 

Art. 11. A cada publicação da decisão de enquadramento efetuada pela ANVISA, todas as 

empresas detentoras de registro de medicamentos a serem enquadrados como MIP deverão 

submeter, via peticionamento exclusivamente eletrônico, em até 180 (cento e oitenta) dias após 

a publicação, a “solicitação de alteração da categoria de venda”, que deverá estar acompanhada 

dos seguintes documentos: 

I- Comprovante de pagamento, ou de isenção, da TFVS, mediante GRU; 

II- Formulários de petição devidamente preenchidos e assinados; 

III- Justificativa da petição e, 

IV- Novo layout de bula e rotulagem. 

Art. 12. A empresa deverá submeter uma “notificação de alteração de texto de bula” em até 30 

(trinta) dias após aprovação da solicitação de alteração da categoria de venda. 

Parágrafo Único. Nenhuma mudança além das decorrentes da alteração da categoria de venda 

poderá ser realizada nas informações constantes no texto de bula. 

Art. 13. Os medicamentos enquadrados como isentos de prescrição só poderão ser 

disponibilizados em autosserviço após adequação do material de bula e rotulagem. 

  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14. Os medicamentos atualmente registrados como isentos de prescrição permanecerão 

assim enquadrados. 

Art. 15. A revisão do enquadramento de um medicamento como isento de prescrição poderá 

ocorrer a qualquer momento. 

§ 1º A ANVISA poderá exigir provas adicionais relativas às condições de enquadramento para 

os medicamentos já enquadrados como isentos de prescrição. 

§ 2º As empresas detentoras de medicamentos reenquadrados como sob prescrição deverão 

proceder à adequação de seus registros, observando os procedimentos, prazos e condições 

dispostos nos arts. 11 e 12 desta Resolução. 

Art. 16. O tempo previsto para o esgotamento de estoque seguirá os prazos estabelecidos em 

regulamentação específica. 

Art. 17. O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração 

sanitária, nos termos da Lei nº 6437/1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, 

administrativa e penal cabíveis. 

Art. 18. Ficam revogadas a Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 138, de 29 de maio de 

2003 e o art. 15 da Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 134, de 29 de maio de 2003. 

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor 30 dias a contar da data de sua publicação. 

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR 
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Anexo II: 

Anexo “I” do CONAR: Produtos Farmacêuticos Isentos de Prescrição 

A publicidade dos produtos submetidos a este Anexo observará as normas específicas que se 

seguem, as quais complementam as normas gerais deste Código. Para os efeitos deste Anexo, 

são considerados produtos farmacêuticos isentos de prescrição, também conhecidos como 

medicamentos populares ou OTC - over the counter -, aqueles cuja venda, nos termos da lei, 

está dispensada da apresentação de receita emitida por Médicos e Cirurgiões-Dentistas. 

1. A embalagem, rotulagem e publicidade de medicamentos populares deverão estar em 

conformidade com a legislação pertinente: 

a. entende-se por embalagem todo invólucro, recipiente ou qualquer forma de 

acondicionamento, removível ou não, destinado a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou 

manter, especificamente ou não, os produtos de que trata este Anexo; 

b. entende-se por rotulagem qualquer identificação por palavras ou ilustrações presentes na 

embalagem. 

2. A publicidade de medicamentos populares: 

a. não deverá conter nenhuma afirmação quanto à ação do produto que não seja baseada em 

evidência clínica ou científica; 

b. não deverá ser feita de modo a sugerir cura ou prevenção de qualquer doença que exija 

tratamento sob supervisão médica; 

c. não deverá ser feita de modo a resultar em uso diferente das ações terapêuticas constantes da 

documentação aprovada pela Autoridade Sanitária; 

d. não oferecerá ao consumidor prêmios, participação em concursos ou recursos semelhantes 

que o induzam ao uso desnecessário de medicamentos; 

e. deve evitar qualquer inferência associada ao uso excessivo do produto; 

f. não deverá ser feita de modo a induzir ao uso de produtos por crianças, sem supervisão dos 

pais ou responsáveis a quem, aliás, a mensagem se dirigirá com exclusividade; 

g. não deverá encorajar o Consumidor a cometer excessos físicos, gastronômicos ou etílicos; 

h. não deverá mostrar personagem na dependência do uso contínuo de medicamentos como 

solução simplista para problemas emocionais ou estados de humor; 

i. não deverá levar o Consumidor a erro quanto ao conteúdo, tamanho de embalagem, aparência, 

usos, rapidez de alívio ou ações terapêuticas do produto e sua classificação (similar/genérico); 

j. deverá ser cuidadosa e verdadeira quanto ao uso da palavra escrita ou falada bem como de 

efeitos visuais. A escolha de palavras deverá corresponder a seu significado como geralmente 

compreendido pelo grande público; 

k. não deverá conter afirmações ou dramatizações que provoquem medo ou apreensão no 

Consumidor, de que ele esteja, ou possa vir, sem tratamento, a sofrer de alguma doença séria; 
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l. deve enfatizar os usos e ações do produto em questão. Comparações injuriosas com 

concorrentes não serão toleradas. Qualquer comparação somente será admitida quando 

facilmente perceptível pelo Consumidor ou baseada em evidência clínica ou científica. Não 

deverão ser usados jargões científicos com dados irrelevantes ou estatísticas de validade 

duvidosa ou limitada, que possam sugerir uma base científica que o produto não tenha; 

m. não deverá conter qualquer oferta de devolução de dinheiro pago ou outro benefício, de 

qualquer natureza, pela compra de um medicamento em função de uma possível ineficácia; 

n. a publicidade de produto dietético deve submeter-se ao disposto neste Anexo e, no que 

couber, nos anexos "G" e "H". Não deverá incluir ou mencionar indicações ou expressões, 

mesmo subjetivas, de qualquer ação terapêutica. 

3. A referência a estudos, quer científicos ou de consumo, deverá sempre ser baseada em 

pesquisas feitas e interpretadas corretamente. 

4. Qualquer endosso ou atestado, bem como a simples referência a profissionais, instituições de 

ensino ou pesquisa e estabelecimentos de saúde, deverá ser suportada por documentação hábil, 

exigível a qualquer tempo. 

5. A publicidade de medicamentos não oferecerá a obtenção de diagnóstico à distância. 

6. Não conterá afirmações injuriosas às atividades dos profissionais de saúde ou ao valor de 

cuidados ou tratamentos destes. 

7. Quando oferecer a venda do produto por meio de telefone ou endereço eletrônico, deverá 

explicitar a razão social e o endereço físico do anunciante a fim de facilitar ação fiscalizatória 

e reclamações. 


